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Capitolul I

MA CHEAM ÎN TRECUT
Aî^lINTIRILE

Intr-un rînd, aducîndu-mi nu tiu din oe pricin aminte de

petrecerile mele la bunicul de la Pstrveni, am rostit o vorb care

iitii plcea i pe care o întrebuinam fa de rubedeniile de la ar.
Am pomenit ceva despre «lelia» Anica.

Tata m asculta distrat i obosit ; abia se întorsese de la trebu-

rile lui inginereti. Sta cu cotul sprijinit pe braul jilului, cu tîm-

pîa în palm. Frunzrise o gazet i o aruncase. Atepta cina.

«îaca» Leona, sora dumnisale mai mare, care era stpîn ohav-

nicâ * a gospodriei, se mica încolo i încoace prin camer, dereti-

cînd i aezînd. Deretica smuncind i aeza trîntind.

Atepta de la tata un cuvînt, fie despre operaiile ei agresive,

fie despre întîrzierea mesei — ca s izbucneasc. îaca noastr

leona avea nevoie s se mînie, s tune i s detune în fiecare

li. Dup ce adogea rcnetelor lacrimi i suspinuri, se domolea i

mai avea ndejde s ajung pîn a doua-zi în aceast lume pe care

D-o putea suferi.

Probabil c vorba mea «leli» nu era stîrnit numai de aminti-

rea petrecerilor mele de la apa Moldovei, ci era i un atac incon-

* Ohavnic — p€ via. (N.R.)



tient fa de mtua mea de la tîrg. «îac» e diminutiv, adic
alintare a vorbei a. Eticheta, ca i fiina pe care se aeza, era a

duhului meu de groaz. Leliele mele de la Pstrveni, blai i cu

ochii ca cicoarea, smnau mamei, al crei zîmbet blînd îmi mai

rmsese în inim. Maic-mea murise de tînr, pe cînd eu eram

numai de-o chioap. Cîteodat mi-o pomenea mama Anghelina,

ddaca cea btrîn care m crescuse. îi deschidea clonul de buf-

ni la urechea mea i-mi spunea unele lucruri de demult... «pe cînd

era mai uor de trit pe pmînt ; iar de cînd mmuca ta s-a dus ca

o gîzulice pe o raz de soare, ptimim în osînd, care nu se mai

afl pe lumea asta asemenea osînd».

îaca Leona, duhul de groaz, se înfia mare i ciolnoas,

c-un puf fumuriu sub nasul lung, c-o gur pungit din care nu lip-

sea înc nici o msea. Uncheul Haralambie, fratele mai mare al

mamei, care venea la tîrg din cînd în cînd, ca s m cerceteze cum

îi cerceta brbcuii de la turma lui de oi, îmi spusese : «Duduca

Leuna are dini de cri * nu de ciolan, ca ceilali oameni».

Geaba încerca tata, cîteodat, s-o îmbuneze. Dumnealui era puin-

tel gîngav : «-ac în sus, -ac în jos», — cu nimica n-o putea

ademeni. Mormirile ei erau tunete, invectivele trsnete. Ne venea

uneori s ne lum lumea în cap. L-am auzit pe tata optind cu am-
rciune i privindu-m cu mil : «Aa a prigonit-o i pe biat^i

maic-ta».

— M-am dus s vd moara priponit la malul Moldovei
;
i

eram cu lelia Anica.

îaca Leona s-a holbat asupra mea :

— Ce-mi aud urechile ? Ce vorb-i asta, — lelia f

— Las biatul, -ac Leon, a îngînat tata.

— Cum s-1 las, Manole ? Se poate una ca asta ? S aud ure-

chile mele, în casa mea, rniile pe care musiu fiul tu le-a învat

la Pstrveni ? Dup asemenea vorbe vin i nravurile de acolo.

Nu pot suferi lumea necioplit. îmi sînt urîi mojicii, mai ales de dnd

1 Cri — oel. (N.R.)



au prins a se obrznici i a pierde orice respect fa de persoane,

în vremea juneii mele, ranii nici nu cutezau s-i ridice ochii

la stpîni.

— E cam mult de-atunci, -ac Leon.
— De cînd ? Vd, Manole, c are ce înva i de la tine fiul

tu, nepotul rotarului, a rostit aprig duduca Leona, artîndu-i

colii. Se stric lumea, frate Manole, se stric lumea, de aceea nu

mai am ce cuta eu în aceast via. Curînd avei s m plîngei

;

în van avei s m chemai ; de unde m-oi duce nu m mai întorc,

— Din rai, îac Leon ? am îndrznit eu cu jumtate de glas.

— îl auzi, Manole ? a ameninat cu degetul duhul meu de

groaz. Ai s regrei amar c fiul tu rmîne cu educaia lui Pin-

tilie rotarul, bunicu-su. Nu l-am cunoscut i n-am inut s am
de-a face cu el ; dar îl aud prin gura fiului tu, cînd rostete vorbe

necuviincioase.

M-am înroit i am ridicat fruntea. îaca Leona uita prea des

c împlinisem cinsprezece ani i nu mai eram «încul» de altdat.
— îac Leon — am replicat eu — vorba «leli» e cuviin-

cioas la noi la Pstrveni.

— Nu cuteza sm înfruni ! s-a holbat la mine îaca Leona cu

ochii ei de capr, cu cercurele de aur. i tu i tatu-tu îmi datorai

respect i recunotin ; ori de cîte ori m jignii în acest chip, mi

se împuineaz nou zile din via. Aa îmi arat semn i crile ;

le întind cîteodat, cînd gsesc i eu un ceas de rgaz. Riga de

verde i valetul de verde m prigonesc, i alturea nou de trefl.

Nu-mi rspunde nimica, Manole ; nu m privi cu viclenie, nu m
împunge cu vorbe blajine. Taci i ascult i ine minte ce-i spune

Leona, sora dumnitale mai mare. De treizeci i trei de ani sînt

vduv ; soul meu mi-a cheltuit zestrea i pe urm s-a dus în lume.

Am auzit c ar fi poposit tocmai la Argentina. Are s-i plteasc

Dumnezeu dup fapt. N-ai s insinuezi, cum ai încercat cîndva, c
escrocul acela de Jorj Robcea ar fi fugit tocmai în America pentru

ca s scape de mine. Nu te uita ca un motan blînd, c te cunosc eu

cîte parale faci. Aa c mai bine rmîneam la mnstire decît s m



înduplec a veni aici ca s iau frînele gospodriei tale. Fr mine ar

ii fost greu de voi, Manole ) ce se pricepea biata cumnat Polixenia ?

— Las asta, -ac Leon, a încercat tata, moale, ca s-o domo-

leasc. Mi se pare c te-ai abtut de la subiect.

— Spun adevrul pe care-1 cunoti, Manole. i nu m-am abtut

de la nici un subiect. Am spus c nu-mi plac rniile i ranii ;

asta e deosebirea dintre noi. i afirm c era mai bine altdat cînd

îi strîngeau boierii în chingi pe mojici i-i bteau la scar pentru

preteniile i obrzniciile lor.

— i-i puneau, -ac Leon, cu mînile i picioarele în butuc, ori

le vîrau capetele prin garduri de nuiele, ori îi puneau la vremea

gerurilor Bobotezei s stea desculi în scocul morii. Boierii cei

btrîni, bunicii notri, -ac Leon, erau de altfel milostivi, a

urmat sarcastic tata, i nu-i lsau pe acei «miei», cum se spunea

atunci, s le înghee mduva în oase ; ci-i vîrau apoi în bor-

deie i porunceau s li se deie fum de ardei, ca s tueasc pîn ce

i-or vrsa maele. îi scoteau i de-acolo într-un tîrziu i le scriau la

terfelogul ^ logofeiei atîtea craturi de la pdure, atîtea zile de clac,

atîtea miere ^ de ppuoi, încît drept mulmire pentru milosîrdia

btrînilor notri, acei miei se pustiau în codri, ori peste grani la

alte neamuri.

— Vai, cum vorbeti tu, Manole, de acele timpuri, s-a tînguit

cu jale îaca Leona. Orice ai spune tu, drag frate, pedepsele de

care vorbeti nu se ddeau decît pe dreptate. Ce alt leac putea fi

pentru lene i obrznicie ?

— Da, -ac Leon, pentru lene i obrznicie neneaca matale

împungea roabele cu acul cînd se scula bosumflat din aternut i se

lsa pieptnat i îmbrcat.

— Nu îneleg, Manole, cum poi fi atît de denaturat în senti-

mentele dumnitale de pietate fa de persoanele nobile care i-au dat

fiin. Prima datorie pe care am învat-o eu a fost s respect pe

* Terfelog — catastif vechi. (N.R.)

Mier — veche msur de capacitate. (N.R.)
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babac i pe neneaca. Vai, Manole, scumpul meu, a urmat ea cu

otrvit mîhnire, s-ar putea oare s fie adevrat povestea de la

noi de la Ciurlani, unde robii de zestre ai neneaci voiau s acredi-

teze o legend necuviincioas, cum c rsbunica noastr Izabela

Borco, soia logoftului Toma Dumitra, ar fi pctuit c-un igan

de laie, lutar vestit, i ar fi dat dumneaei seminiei boiereti un

biat smead i cu ochii întunecoi ?

— într-adevr, -ac Leon, a rîs fr suprare tata ; i eu sîni

dintre cei cu ochii întunecoi i faa smead.
— Vai i iar vai, Manole. Cum poi vorbi în acest chip despre

strmoaa noastr ?

— Vorbesc, -ac Leon, ca despre o aventur ce a putut-o

face fericit.

îaca Leona a prins a plînge. A plîns i i-a ters îndesat lacri-

mile c-o batist parfumat, pîn ce i s-a fcut nasul viiniu.

— S-i fie ruine, Manole, a rostit ea cu demnitate.

— Nu mi-i ruine ; mi-i foame, -ac Leon, a rspuns tata blînd,

zîmbindu-mi mie. pe furi.

— Ba mie nu mi-i foame, a hotrît cu îndîrjire îaca Leona ca

i cum foamea ar fi fost una dintre cele mai ruinoase însuiri ale

pmîntenilor.

Tata a tcut, încreindu-i fruntea. în asemenea clipe, cînd îi

încreea fruntea ca de-o mirare i apoi îndat îi încrunta sprînce-

nele, se aduna în el mînia. La ce se pregtea înluntrul su, a rs-

puns de afar austrul de primvar, cu modulaii înalte ; au sunat

cercevelele ferestrelor ca zguduite de o mîn nevzut.
A urmat o tcere, dup care a intrat mama Anghelina, ddaca

mea. Ochii rotunzi, pe obrazul plit de vînt i de soare, au fcut
oarecum ocolul camerei ; sub nasul coroiat i s-a micat clonul gurii.

— Da' domnu inginer a nostru nu poftete la mas ? s-a mirat

ea cu glas subirel.

De cînd îmi fusese maic, ani i ani, îi rmsese aa timbrul vocii,

ca pentru un copil.

Tata i-a venit îndat în fire :



— Ba da, mtu Anghelin.

— tiu c unii nu mînînc — a urmat ea cu un zîmbet sub-

ire — dar alii au nevoie, nefiind de meseria lor cuvioi schiv-

nici. Pe ling asta v întiinez, domnu inginer a nostru, c chiar

acu, la înserat, a picat oaspete cuscru Haralambie de la Pstrveni.

— Chiar acuma, frate drag ? a strigat jalnic îaca Leona, poc-

nindu-i palmele uscate.

— Chiar acuma, duducu, nu-i fie matale cu suprare. i i-a

adus matale un burduf de brînz prima înti, care nu se mai afl pe

lume asemenea brînz cum o face cuscrul Haralambie
;
i-un miel. Iar

lui domnu inginer a nostru o plosc cu rachiu de afine. Cunoate

domnu inginer a nostru asemenea buntate.

— Atuncea s trecem numaidecît în sufragerie... s-a bucurat tata.

Ai pus i pentru cumnatu-meu Haralambie tacîm, mtu
Anghelin ?

— D-apoi nu tiu eu rînduiala, domnu inginer a nostru ? Se putea

s nu pun ?

Eu m-am repezit ctr u :

— Mie nu mi-a adus nimic ?

— Ba nu te teme, c uncheul nu-i uit nepotul. îi spune el

singur, a rîs ddaca în urma mea.



Capitolul II

UNCHEUL HARALAMBIE
COBOAR DIN MUNI

I DIN CÎNTECE BÂTRÎNETI

Fratele mamei era un brbat mare i sptos, cu chimir lat i cu

bund ^ în chimir se amestecau, pe lîng bierile pungii, lanugul bri-

ceagului cu stricnele ^, unealt indispensabil ciobanilor, i aramu-
rile ^ scprtorilor i a beicei cu tutun. Sarica, baltagul i gluga

i le lepdase într-un col, aproape de sob. Ne-a privit pe toi

drept, cu ochii lui ageri streinii de sprîncene castanii. Lumina

acelor ochi verzi ca piatra de chiclaz "* plutea ca într-o pîcl
;
ple-

tele, unse cu unt, începeau a cruni la tîmple.

— Chîm ! a început el tuind uor ; m închin cu sntate,

duduc Leun.

îaca Leona i-a rspuns înclinîndu-i fruntea, vdit emoionat.

Tata i-a strîns ciobanului mîna i 1-a btut cu dragoste pe umr.

M-am apropiat ; uncheul Haralambie s-a plecat de sus i m-a sru-

tat pe frunte. Ne-am uitat unul la altul, eu, tata i uncheul ; ne-am

* Bund — pieptar din piele de oaie. (N.R.)

* Stricnele — cuitae folosite de ciobani sau vcari pentru luat sîn-

gele. (N.R.)

^ aramuri — ciucuri. (N.R.)

* Chiclaz — pianr verde otrvitoare. (N.R.)
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simit bucuroi c ne aflm împreun în acea sar de aprilie cînd

austrul îngîna afar un cîntec de primvar.
Uncheul Haralambie avea pe el straie albe ca helgea'. Adia de

ia el un miros uor de urd ; dar eu am simit în nri i mireasm
de busuiosc, acea mireasm care îmi plcea s-o respir din prul blai

i de la iia leliei Anica, pe cînd m aflam în petrecere la Ps-
irveni.

— Uncheule Haralambie, am întrebat eu fr de nici un gînd

ascuns, spune-mi, ce mai face lelia Anica ?

Helge — ncvsruic alb. (N.R.)
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El m-a apucat de ciuf i mi-a ridicat spre el fruntea, ca s m
priveasc în ochi.

— Face bine, mi-a rspuns el dup ce a îneles c întrebarea

mea fusese nevinovat ; cu ale sale mîhniri i bucurii. i-i do?

de dînsa ?

— Da, uncheule.

— Poate i-i drag, a rîs el pe cînd eu îmi plecam ruinat nasul.

S tii, cumnate, s-a întors el ctr tata, c acest feciora al dum-

nitale e cu adevrat nzdrvan. Rostete vorbe tainice i va s svîr-

easc unele fapte de mirare.

îaca Leona a adaos numaidecît cu oarecare dispre :

— Va s svîreasc toate blstmiile cîte sînt pe lumea asta !

Tata a rîs cu buntate :

— i mata, -ac Leon, prigoneti biatul...

îaca Leona n-a catadixit s-i rspund : s-a întors ctr
cioban :

— Eu am s-i mulmesc lui cumnatu Haralambie, a zis ea cu

alt intonare de glas, pentru mielu i burduful de brînz. Dum-
neata, frate drag, nu uita s faci acelai lucru pentru rachiul

de afine.

— N-avei de ce-mi mulmi, s-a aprat uncheul meu ; aducem

i noi cu drag inim din puinul ce-avem. Afl, nepoate, c i-am

adus i ie un dar care cred c-are s-i plac.

Eu am tresrit de bucurie ; el m-a stpînit punîndu-mi mîna

grea pe umr.
— i-am adus, a urmat el, un celandru pe care l-am ales din-

tre puii de ast'toamn ai Vidrei, ceaua mea de vîntoare care

min la mistrei. E sprincenat cu negru i are laba dinainte, din stînga,

alb. De aceea l-am poreclit Colun.
— M duc s-1 vd ! am strigat eu.

— Ai s-1 vezi mîne ; acuma las-1 s se hodineasc în cuhne ^

de truda drumului. L-am adus de departe într-o desag a tarniei ' ;

1 Cuhne — buctrie. (N.R.)

* Tarni — a rneasc de lemn. (N.R.)
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am cltorit cu el clare, i tot scheuna din cînd în cînd scoînd

capul i rugîndu-m cu ochii s-1 iert de pedeapsa la care

l-am supus.

— Atuncea s ne aezm la mas, a hotrît tata.

— Bucuros, cumnate, numaicît se cuvine s se aeze mai înti

i mai înti cumnata Leuna.

— M aez, a rspuns cu supunere îaca Leona.

Ddaca Anghelina a adus borul de gin.
Toat vremea cît ne-am îndeletnicit cu bucatele, eu am bgat de

sam, cu uimire, c sora tatei, dei nu putea suferi pe rani, avea

fa de uncheul meu o purtare dintre cele mai ciudate. Ar fi dorit

poate în sinea ei s înepe cu vorbe, s scoat cumva ghiare, dar ochii

îi erau blînzi i vorbirea potolit. Acei ochi cu cercurele aurii nu pr-
seau o clip pe cioban ; îl observau cum mînca atent i cuviincios,

servindu-se numai de lingur, cu o îndemînare pe care i eu o admi-

ram. îaca Leona sta atîrnat de fiina lui puternic, de vorbele

puine pe care le rostea, de gesturile lui potolite. Era ca o leoaic

pe care o stpînete c-un gest, c-un cuvînt, c-o privire îmblînzitorul.

în acelai timp suferea de privirea lui mo Haralambie ca de-un

venin care o paraliza.

Plosca de lemn de tei era adus pe mas. Uncheul Haralambie

umpluse o cup mic de sticl albastr cu rachiul lui de afine i pof-

tise înti pe îaca Leona s cinsteasc cu el. Spre spaima mea se i

ridicase în picioare înainte de-a avea eu timp s-1 previn, se înfiase

cu cupa albastr dinaintea îaci Leona i se înclinase în faa ei ca un

cavaler din vechi timpuri. Ea întinsese mîna. El a sorbit o pictur

dup rînduiala oamenilor de demult ai acestui pmînt, adic «a luat

credina», i a trecut apoi cu delicate cupa între degetele ei. Mi s-a

prut mie poate, acele degete tremurau. Coborîtoarea nobililor ei

strmoi a dat de duc licoarea de foc, s-a scuturat în întreaga-i

fptur de un cutremur i a închis ochii ca i cum ar fi poftit s
moar.
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— întru pomenirea Polixeniei noastre prea-iubite... a rostit cu

glas de întristare uncheul meu.

Apoi s-a întors ctr tata ; a turnat din plosc atît cît trebuia ca

s nu se verse nici o pictur din cup, i, cu acelai ceremonial, i-a

înfiat i dumnisale butura.

i-a turnat în cele din urm i lui însui i m-a îndemnat i pe

mine s sorb numai o pictur.
— întru pomenirea btrînulul nostru Ilie, cruia îi pori nu-

mele, a suspinat el.

Am sorbit pictura simind în mine focul amintirii, fr a pierde

din ochi pe îaca Leona. A but i el i numaidecît a umplut iar

cupa albastr, aruncîndu-i-o ca pe-o ap oarecare în fundul gîtle-

jului. A fcut «chîm», tuind uor, mi-a mîngîiat cu palma prul

zbîrlit i s-a aezat la locul su. în clipa urmtoare s-a înfiat mama
Anghelina. Ciobanul i-a turnat i ei, silind-o s lepede cît mai de sîrg

tablaua cu mere pe mas ; a gustat i i-a întins rachiul.

Mtua Anghelina s-a ters la gur, i-a zvîntat cu palma lacrimile

ochilor i, înainte de a bea, cu o cumplit strîmbtur a obrazului, a

îngînat cuvintele potrivite în asemenea împrejurri.

— Neuitat fie prea iubita noastr, creia i-am crescut cu dra-

goste puiul.

Dup ce a smîrcîit de cîteva ori, s-a înseninat i a venit la mine,

de m-a srutat pe tîmpl.

— Mtu Anghelina, i-a zis tata, s faci foc în odaia cea mare i

s gteti aternut pentru cumnatul nostru.

— Numaidecît, domnu inginer a nostru, a rspuns btrîna.

— Ba s-avem iertare, cumnate Manole, s-a amestecat uncheul

Haralambie ; eu n-oi putea dormi la dumneavoastr.

— Se poate una ca asta ? a întrebat tata cu mirare.

— Se poate : cci eu am lsat la o gazd în tîrg marfa noastr

într-o cru cu doi cai ; i la dumneavoastr m-am abtut numai cu

argul ^ pe care-1 încalec ; l-am vîrît în grajd, l-am despovrat de

arg — cal cu pr galben-splcit. (N.R.)
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tarni, am închingat pe el o poclad ^ i i-am trecut de dup urechi

sculeul cu ovz. Cît hodinete i se hrnete el, eu stau aicea la masa

la care ai binevoit am pofti ; dup aceea, cînd or cînta cucoii mie-

zul nopii, îl încalec, trec pe la han i-mi iau soii i ne ducem cu c-
rua la Botoani unde ateapt negutorii cu care m-am alctuit.

îaca Leona a prut bucuroas de asemenea vorbe ale unui br-
bat vrednic i neostenit cum era îmblînzitorul ei.

— Dumneata, cumnate Haralambie, a rostit dumneaei aîat
de butura de afine, ai avut noroc în viaa dumnitale i i-au mers

bine treburile. Dup cît îneleg eti frunta în Pstrveni i oamenii

de acolo te preuiesc dup averea pe care ai agonisit-o.

— Of, of-of ! duduc Leun, s-a tînguit uncheul meu scrpi-

nîndu-se dup ureche ; acuma, mulmesc lui Dumnezeu, am de

toate ; dar în tinereele mele am ptimit i eu ca muli de-ai notri,

în acea vreme eram pgîn i blestemam. A fost vai de zilele mele

cu stpînitorii boieri de pe acele meleaguri, pîn ce-am ieit din

locurile noastre i mi-am luat lumea în cap. De asta pîn la moartea

prea iubitei noastre surori Polixenia i zece ani dup aceea eu n-am

mai trit în vatra prinilor mei. M-am dus la ciobnie i am slujit

la nite baci de ceea parte a muntelui. i acolo mi-am agonisit starea

de carem bucur acuma. Oricît a avea, nu poate plti zilele amrîte

pe care le-am trit mai nainte.

— N-am tiut asta... a suspinat îaca Leona, cu ochii aintii

asupra uncheului meu.

— Apoi de unde s tii, c eu m-am fost prpdit în lume i în

strinti. Amar tinere am avut, a isprvit el cu sprincenele

încruntate.

A stat un timp ascultînd austrul de-afar.

— Este un cîntec, a urmat el, pe care l-am auzit prin prile pe

unde am rtcit. îngduii-mi dumneavoastr ca s mai beau o cup,

s-mi întresc puterea ; i pîn ce-or da glas cucoii, am vreme s
vi-1 cînt, ca s aflai cum era viaa noastr pe atunci.

* Poclad — ptur. (N.R.)
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— Nu mi-am închipuit c vei fi fiind i cîntre.

— Ba cîntre nu sînt cum înelegei dumneavoastr, duduca

Leun. Cu mormitul meu numai cu urii m-a putea lua la întrecere.

Eu zic din caval : d-mi-1, nepoate Iliu ; caut-1 în gluga de

ling sob.

M-am dus, am cutat în glug i am adus cavalul. L-am cumpnit

în mîn : era lung i lustruit. I l-am dat.

— Eu spun din caval, a urmat uncheul, i apoi i din gur, ca

s înelegei cele ce au fost. Acesta e cîntecul unuia lorgu Irimia

Houl. Numai îngduii s mai iau o îr de putere din plosc.

Nu se poate spune în ce stare de aîare se afla îaca Leona. îi

scînteiau privirile i nu-i mai gsea astîmpr în scaun. Tata zîmbea,

într-o uoar ameeala. Mama Anghelina se rezemase de sob, cu

mîna la gur. Numai la acele puine vorbe ale uncheului eu am

simit în gîtlej lacrimi.

Am tresrit.

Uncheul Haralambie i-a umflat pieptul i a slobozit viers mor-

mit din caval, inîndu-1 într-o latur i pipindu-i cu degetele groase

gurile. Dup îngînarea de melodie veche, sunet de caval amestecat

cu voce nearticulat, mo Haralambie a ferit instrumentul i a recitat

trgnat cuvinte ca din dureri i morminte neuitate.

— Apoi, oameni buni, dragi oameni buni...

Eu îs lorgu Irimia.

îmi luau simbria

Cît cu voia, pic cu pic,

CU cu iretlic :

Preceptu' cu drile.

Popa cu cîntârile,

Mîndre cu gtelile.

Ciocoi cu-nvoielile

.
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Pentr-un an i jumtate,

Mi-au pltit slujba pe spate,

De-am zcut o sptmîn
Bolnav, într-o rînâ.

Iar a zis din caval, îngînîndu-se cu austrul de-afar, atît cît îi tre-

buia ca s-i aduc aminte urmarea.

— Apoi, oameni buni, dragi oameni buni...

Cas n-am, nici ce-mi aterne,

Pietrele mi-s perne ;

N-am prietini, nici prini,

Nici ce trage-n dini.

M tot bate-un gînd i-un dor,

îmi vine s mor.

Doftori mi-s dumbrvile.

Ele-mi scot otrvile.

îaci Leona i se umbriser ochii.

— Apoi, oameni buni, dragi oameni buni...

Cînd d codru-n primvar.
Leli Varvar,

Pe sub cetini m tot duc

Dup cîntecul de cuc.

S m jac haiduc.

Ciobanul a oftat i a ascultat austrul în cercevelele ferestrelor.

Greiere, ce cîni în lun
Cînd pdurea sun.

De ce jrîngi inima-n mine.

Greiere strine f
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Cci i eu îs un pribeag.

Greier drag.

i-am lsat la noi la Crîng

Ochi care m plîng.

— Oameni buni, dragi oameni buni...

M-oi întoarce într-o sar.

Leli Varvar,

Cu soii înclrate.

La o poart-om bate ;

Pe ciocoi la noi l-om scoate

S-l crestm pe spate.

L-om cresta în trei soroace

-om da focul la conace,

S se-nale fum i par.

Leli Varvar.

Uncheul Haralambie s-a oprit cu ochii adîncii în sine i în

trecut ; o clip, noi cei de fa am fost abseni pentru el i îaca
Leona pru c vrea s tresar cu sgeata unei limbi de viper. în

acea clip a absenei ciobanului, se deteptase în ea mînia. Dar pri-

virea uncheului Haralambie o regsi iari i dumneaei se potoli

zîmbind cu supunere.

Uncheul mi-a întins cavalul. Eu l-am primit cu respect i l-am

depus lîng glug.

Tata s-a rsucit ca într-un abur care-i fcea micrile nehotrîte :

— Acuma ar fi binevenit o cafea.

— Se poate, a rspuns numaidecît mama Anghelina i s-a în-

dreptat spre buctrie.

Ciobanul s-a scrpinat dup ureche :

— Asemenea butur va fi fiind bun pentru dumneavoastr. Eu

n-am gustat-o de cînd sînt.
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— Atuncea las, mam Anghelin ! a strigat tata ; nu-mi trebuie

nici mie.

îaca Leona a rîs.

— De ce rîzi dumneata, duduc Leun ? Cci îs de sub codru i

din slbtcie ?

îaca Leona n-a rspuns, dar i-a pierit pe dat rîsul i i-a fulge-

rat în ochi dumnia.
Ciobanul s-a ridicat în toat înlimea sa : :

— S-aud cucoii de miezul nopii, a declarat el ; v las cu rîsul

dumneavoastr i eu m duc cu mîhnirea mea. Rmînei cu bine i cu

sntate. i pe acest nepot îl srut cu dragoste -oi veni s-1 mai vd.
A strîns mîna tatei ; s-a închinat ctr îaca Leona. Brbia

dumneaei tremura. Am fost în clip i eu afar pe urmele unche-

ului, ajutîndu-i s-i poarte tarhatul. i-a scos calul, dup ce i-a

închingat tarnia
;
i-a rînduit toate împrejur. Mama Anghelin

aezase lampa în fereastra buctriei, ca s dea lumin cltorului.

Trîmbiarea cucoilor se înteea în toat acea margine de tîrg ;

vîntul suna în livezile înmugurite. Silueta mrea a uncheului meu

Haralambie calare s-a topit în întuneric.

M-am oprit o clip ca s privesc nourii învlmii sub stele ; iar

cînd am intrat în odaia unde rmseser ai mei, am vzut pe îaca
Leona crispat de mînie, într-o declaraie tînguit repetat :

— Orice-a face, drag Manole, nu pot s-1 sufr.

— Cu toate acestea ai stat i dumneata, -ac Leon, sub pu-

terea lui.

Fiina cu sînge nobil îi frîngea mînile.

— N-a putea s-i spun de ce, Manole. E de pe alt lume, ca i

povetile lui. Cine-i acea leli Varvara ?

Am rspuns eu :

— Aceea e mama leliei Anica. Mi-a spus mama Anghelin, care

cunoate toat povestea asta de demult.

— Basme i grosolnii... Dac m-ai înjunghia acuma, drag frate,

n-ar curge din mine o pictur de sînge.

Tata a murmurat privind cadrul întunecos al ferestrei :
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— E un brbat cum sînt puini... O for a trecutului.

— E un poet ! am strigat eu cu entuziasm, simindu-m ai un-

cheului meu ciobanul.

— Tu s taci ! a zbierat, ridicînd spre mine cngi, îaca Leona ;

s taci i s te duci la culcare.

— M duc înti s-mi vd celandrul... am rspuns eu cu o

îndrzneal neateptat.

Mama Anghelina m-a auzit. Tocmai intra cu braele încrcate de

farfurii. S-a oprit în prag i a scuipat uor într-o parte ca s nu

m deochi.



Capitolul III

BUNICUL MEU, ROTARUL

înainte de a m culca, am intrat pe urmele mamei Anghelina, în

buctria curat.

A putea spune c îaca Leona niciodat nu catadixea s intre

în acest loca închinat pîntecelui. Dumneaei arta totdeauna c dis-

preuiete mîncarea ; dup cît înelesesem, îi potolea foamea la care

sîntem orînduii noi muritorii, în singurtatea camerii sale, ca s n-o

vad absolut nimeni cum rînete cu mselele cele negre de oel. Mai

înelesesem de la mama Anghelina c, în dulapul cu cheie, i cu cheia

în buzunarul adînc de la rochia îaci, s-ar fi aflînd felurite bun-

turi solide i lichide pe care i le administra dumneaei singur, leac

la atîtea suferini ale bietei sale fiini.

Cum am intrat în buctrioar, am fluierat uurel. De pe-o ptur
veche întins jos, în preajma cuptorului, a ridicat botul i a ciulit

urechile puiul Vidrei. S-a scrpinat la ureche cu laba alb i a scheu-

nat subire, cscînd i alungind printre dinii albi o limb trandafirie.

— Colun ! l-am chemat eu, optit.

El a micat din ciotul de coad i mi-a lins palma cu care îl mîn-

gîiam. M privea cu ochii punctai cu lumin i se bucura, ca i cum

tia de la uncheul Haralambie care vor fi raporturile noastre viitoare.

23



Deodat s-a ascuit ca un fierstru mustrarea îaci Leona de pe

coridor. Poruncea de-acolo, nevzut :

— Anghelin, stinge lampa i te culc. Destul ai stat treaz cît

ne-a btut capul cu povetile acel cioban de la Pstrveni.

— Ba-i de la Crîng, duduc Leon, precum se spune i în cîn-

tecul lui.

— Fie oriideunde o fi ; nu m intereseaz ; iar nepotu-meu s
nu carecumva s fac popas aici. S nu-i prpdeasc vremea cu

cotarla ^

— Ba-i un celandru mîndru, duduc Leon.
— Poate fi, îns facei cum poruncesc eu.

I s-au auzit paii pornind. îndat s-au oprit.

— Ai stîns, Anghelin ?

— Stîng, stîng numaidecît, duduc. Of, doamne !

Paii s-au deprtat. Am mai stat o clip cu Colun, apoi i-am

scuturat laba alb, i-am spus bun-sara i m-am retras. Bucuria mea

era strpuns de temeri ; m gîndeam s cer tatei protecie pentru

cel împotriva dumniei îaci noastre.

M-am strecurat în odi la mine ; am lepdat straiele prin în-

tuneric. N-aveam lamp, nici lumînare ; leciile mi le fceam în

camera tatei la o msu aezat lîng biroul su de inginer.

Cum am pus tîmpla pe perin, am adormit. Nu tîrziu îns m-am

trezit, într-o aîare extraordinar. Avusesem un vis tulbure în care

îmi apruser peisagiile de la Pstrveni.

Cum stm întins pe spate, am simit c-mi bate inima cu grbire,

în urechi îmi cîntau modulaiile austrului de primvar, care, la acel

ceas tîrziu, întovreau i pe uncheul meu Haralambie, clre tcut

pe drum singuratic.

M gîndeam c acel vînt, care m-a tulburat întotdeauna i m-a

inut treaz nopile, vine din nesfîrite deprtri, din peteri tainice

i de pe ape în venic micare. ipetele lui par cînd tînguiri umane.

^ Cotarl — javr, potaie. (N.R.)
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cînd schiaunele unor fiare fantastice pe care pâmîntenii înc nu le-aii

cunoscut.

Din cînd în cînd aveam impresia c trec paseri strine prin cerul,

negru, spre singurtile de la pol.

De pe cînd eram un copil i aveam înelegerea nu cu mult mai

presus decît aceea a lui Colun, vîntul acesta de zbucium, oftri i
plîngeri m-a inut treaz cum m inea acum, cu ochii halucinai spre

deprtri, ori spre trecut. Pereii de întuneric din juru-mi dispar i

vedenii populeaz marginile zrii ; ori o amintire, ca un reflex din

alt via, se contureaz înainte-mi cu forme nedesluite de vis. Bas-

mele cele blînd optite de btrînii mei dragi care de mult au murit,

îngînrile de cîntece de mult uitate se trezesc i tremur în fiina mea.

Un tablou ters, o adiere de bucium, o lacrim i un gest al mamei

— fantom de mult trecut dincolo de orizont — toate se trezesc la

micarea melodic a acestui prietin nelinititor din nopile copilriei.

i iat din nou, în aceast noapte, în care uncheul a trecut clare

prin cîmpul sufletului meu, ca un ef al seminiilor vechi, clipete în

mine un col al trecutului, undeva, pe malul Moldovei, cu o csu
linitit lîng o prisac, c-un opru ^ acoperit cu ovar ^, unde un

btrîn cu plete ca ngara ^ lucreaz cu tesla la cobîl ^ i întocmete

roi pentru crue rneti.
Printr-un vzduh posomorît s-alung nouri spulberai i rupi de

furtun i eu m cuibresc fericit într-un ungher subt o tohoarc ^

mioas de berbece.

Era un col fericit al lumii ; furtuna trebuia s treac ; în soare

urmau s ias roind albinele ; i în pacea satului avea s cînte o

pupz într-un nuc btrîn i s bat tesla bunicului la cobîl ritmul

unei viei tihnite.

^ opru — opron, adpost. (N.R.)

* ovar — plant de nutre din familia gramineelor. (N.R.)
' Ngar — colilie, plant de step, cu fulgi albi. (N.R.)

* Cobîl — dispozitivul pe care lucreaz rotarul. (N.R.)

* Tohoarc — cojoc ciobnesc lung pîn la glezne. (N.R.)
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Recunoteam în mine, dup btaia inimii, senzaia fericit pe

care am încercat-o totdeauna la malul acelei ape de munte cu nu-

mele Moldova i în peisagiul ei aa de caracteristic, pe prunduri i
în zvoaie.

Munii erau aproape, subt uoar pîcl, i aerul avea o lim-

pezime de izvor. Pe esul larg, între buchete de slcii, înfloreau

fînaurile i sfîrîiau cosaii neostoit sub vibrarea luminii fierbini.

Treceau în zboruri joase, din cînd în cînd, dumbrvenci i turturele, i
grupuri mici de rae slbatice vîslind grbit ca într-o furtun a

înlimilor.

Se fcuse pace i ieisem din tohoarc. Tesla btrînului scînteia

într-o lumin umed.
— Acu putem lsa roata singur, glumi el zîmbindu-mi. N-are s

fug, cci se uit casa la dînsa i-o pzete. Iar noi lum crîsnicul ^

i, cît fumez o lulea, ajungem la balt.

— la ! S-aude pupza ! am observat eu ridicînd un deget lîng

frunte.

— Da, da, a încuviinat btrînul ; ne d de tire c vîntoasa a

trecut în pustiuri i lumea noastr a intrat în rînduiala ei. Aa c
putem merge.

Btrînul a coborît crîsnicul de pe opru, a luat cofielul cel vechi

i-am ieit amîndoi pe poart.

îndat ddurm în prund, printre tufe de laptele-cînelui. Am
apucat crarea printre fînauri, pe la fîntîna lui Cosma, i am ieit

la huceagul ^ cel mare. Acolo se afla un vad vechi. Am trecut prin

vad — btrînul, eu, crîsnicul i cofielul. Numai btrînul simea

puterea apei care-i btea în glezne. Eu, crîsnicul i cofielul eram pe

umerii i în braele lui i ne bucuram de soare i de mireasma de

cimbrior care ne venea din partea cealalt a blii. Acolo, în partea

cealalt, printre desiuri mrunte i întortochiate de slcii, btrînul

cunotea cotloane de gîrle i albii prsite. Apa verde dormea lin.

1 Crîsnic — plas mic de prins pete. (N.R.)

- Huceag — pdure tînr i deas. (N.R.)
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cu umbra tufiurilor în fund. La apropierea noastr zburau becaine ^

i prechi de crihance -.

Mai departe erau imauri i sate, spre munte. Le tiam, îns nu le

mai vedeam ; umblam numai pe sub cer, în locuri singuratice
;
i la

malul gîrlelor i blilor ni se arta cerul cellalt, dincolo în fund,

unde se coboar cîteodat Ft-Frumos din poveti.

La balta lui Iftode, am trecut pe lîng brazde de iarb cosit în

ajun. Brazda din margine, bogat i plin, cotea în lungul blii, chiar

pe lîng ap.
Btrînul se opri, mirîndu-se.

Dincoace de brazd, în iarba tuns, sta eapn întins o tiuc
lung de un cot. Se zvîrlise din ap peste brazd i nu se mai putuse

întoarce îndrt. Mcar c era cea mai mare tiuc din balta lui

Iftode, pierise. Ar fi fost bine s m fi nimerit eu la vreme, chiar

fr bunic, s-o ajut s treac în domniile ei i ea s-mi lepede la

mal un solz i s-mi spuie din plisc vorbele din basm.

— Acuma e prea tîrziu, bunicule : ce putem face cu dînsa ?

— Nu mai putem face nimica, rspunse nepstor btrînul, îm-

pingînd-o cu piciorul la o parte.

Petele mort tiam c nu-i bun de mîncat. Petele e bun numai

viu, prins de mîna omului. Pe lîng asta, tiuc aceea poate nici nu

era un pete ca toi petii. Am lsat-o lîng ap i m gîndeam dup
asta pe cale c, în urma noastr, a cscat botul de trei ori i i-au

venit într-ajutor toi petii mruni din stpînirea ei. Bnuiam c
n-am s-o mai gsesc la întoarcere

;
i n-am gsit-o : dovad c se

întîmplase ceea ce socotisem eu.

Bunicul fcuse o fapt bun, eram i eu prta la ea i trebuia

s ne vie neaprat rsplata.

I-am mrturisit bunicului prerea mea.

— Se-nelege, mi-a rspuns rîzînd btrînul.

M miram de dinii lui albi i tari.

^ Becain — pasre cu plisc lung. (N.R.)

^ Crihance — soi de rae slbatice. (N.R.)
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— Se-nelege ; nici nu se poate întîmpla altfel decît ca într-o po-

veste ; asta-i legea vîrstei tale. Dar eu m gîndesc, nepoate Iliu,

la altele, cînd umblu aa prin aceste locuri. Noi, în viaa noastr,

n-am trit din nluciri. Ci am avut grele amrciuni i asupriri.

Moia asta, cît se vede departe, de o parte i de alta, a fost a btrîni-

lor notri, pîn ce s-a încuibat între noi o rîie boiereasc. i aa dup
aceea am mers în scdere i în srcie, pîn ce ne-am dat robi unuia

Calistrat vel-vornic. Ne-a ucis i ne-a usturat acesta ; ne-au ucis i

ne-au usturat alii dup dînsul, pîn ce-am czut sub clciul lui Ml-

halache Sturza-voievod. Atuncea am rmas pe uscat ca tiuca pe care

ai vzut-o ; am clmpnit de trei ori i ne-am stîns. Un pic de viaa

mi-a rmas mie, cu meteugul pe care îl am. Pmînt n-am decît gr-

dina casei. i aceea au vrut s mi-o ieie logofeii sturzeti. C dac
nu ies la prit, la coas i la secere, îmi iau grdina. Am avut noroc

atuncea de fecioru-meu Haralambie, care a ameninat asupra lor cu

baltagul. S-au dus i n-au mai cutezat ; mai ales c mou-tu Ha-

ralambie ieise din sat, iar înfricoarea lui priveghia asupra ciocoilor.

Am stat un rstimp la hodin sub slcii, i bunicul meu Pintilie

mi-a mai spus o întîmplare de demult, cînd au purces în bejenie unele

sate ale noastre de la apa Moldovei. I-au urmrit clraii lui vod,

ca s-i aduc înapoi la serbia lor ; dar acei clrai nu s-au mai întors

i au rmas i bejnarii, pîn în ziua de azi, prpdii de vatra p-
rinteasc.

Bunicul a oftat dup aceasta i i-a rsucit o igar groas într-o

bucat de pnu de porumb. Dup ce-a «but» acea igar, m-a

îndemnat s ne ducem la treaba noastr.

— S tii tu, Iliu, c din balta lui Iftode se trage spre Mol-

dova un cot nu tocmai adînc. Acolo, între tufe, am eu ascuns un val

de mlaj ^. Cu valul acela i cu crîsnicul, intru în ap i ndjduiesc

s facem bun isprav. Tu îmi dai ajutor i pori cofielul.

Pe sub slcii vechi, într-o ap curat cu prundi la fund, pe sub

maluri nalte unde ondulau fire subiri de rdcini, bunicul a intrat

Mlaj — rchit din care se fac couri. (N.R.)

28



cu crîsnicul lui i cu valul de mlaj. Mergea în curgerea apei tulbu-

rînd-o cu valul pe care îl purta cu un picior sltîndu-1 i cufundîn-

du-1. Din cînd în cînd, din tulbureal, scotea la lumin reeaua, în

care se zbteau petiorii argintii. Eu m aineam cu cofielul, i nu

prea eram mirat de norocul nostru, înelegînd c se datorete faptei

noastre bune cu tiuca.

De la o vreme ne-am oprit. Bunicul a cumpnit i a petrecut prin-

tre degete dobînda noastr, dîndu-mi învminte.
— Se gsesc, nepoate Iliu, în cotul acesta — îmi spunea el —

felurite feluri de peti, fiecare cu gustul i buntatea lui. Tu înva
a le cunoate înfiarea i a le deprinde numele, lat boiteni, zvîrlugi

i porcuori, buni de un bor din carele i împratul Moscului mînînc

pîn ce nu mai poate i trebuie s-i sloboad ctrmile chimirului.

Iat alei deoparte, în crîsnic, eleni i scobai i dou mrene frumoase.

Pe acetia îi frigem în unt proaspt, i se cere la ei mmligu, i

pentru unul ca mine, un vinior din ara-de-Jos, care sfîrîie în pahar.

Tu, Iliu, înc nu poi înelege bine unele ca acestea, cci eti la

vîrsta cînd petele i se pare cu gust puin i oase multe. Ai s pricepi

mai tîrziu, cînd vei fi pescar adevrat, c nu se afl pe lume peti ca

cei din apa Moldovei i a Bistriei, luminoi i iui ca argintul viu, iar

gustul lor e altul decît al petilor din bli. Cci aici apa e curat i

verde ca i cerul i solzii petilor sînt scrii cu soare. Pe cei mai m-
runei care or rmînea, îi aburesc cu sare i-i usuc în cuptor. Asta îi

place ie mai mult i dup asta cunosc c ai s fii în viaa ta pescar.

— într-adevr, bunicule, am rspuns eu, acuma mi-am adus

aminte care-i lucrul cel mai bun pe lume.

— De aceea ai s-i aduci aminte, cînd vei pescui, unde i-a fi

rînduiala s trieti, i eu n-oi mai fi în valea vieii. Cronind peti-

ori uscai, cuget la btrînul tu care te-a învat cu dragoste acest

meteug. i mai ales, ajungînd a fi om învat dup iscusina pe care

o ai, dup cît am aflat, s nu fii asupritor al srmanilor, cum sînt

atîia care au ieit dintre noi i ne-au uitat dup ce s-au hrnit cu

pine alb. S nu uii, Iliu, c eti odrasla noastr, feciorul Polixeniei.
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Capitolul IV

CUM AM SCPAT
DE LA MOARTE PE COLUN

Cît stteam eu la gimnaziu, Colun dormita în buctrie, în

preajma mamei Anghelina. învase uor c, în afar de prietinia

mea, nu mai avea altceva pe lume decît ocrotirea ddacei mele. Ea

îl chema cu glas blînd i îi punea într-un blid mîncare.

— Vin' colea i minînc, î'l îndemna ea. Acui sosete i Iliu i,

dup aceea, lumea-i a voastr.

Cînd auzea numele meu, celandrul îi ciulea în anumit chip

urechile. Mînca i atepta cuminte.

Mama Anghelina îi spunea i alte vorbe, pe care el le asculta

cu rbdare.

— S nu te duci singur pe-afar, ca s nu te-ntîlneti cumva cu

dimonul.

Era vorba de Chiric, motanul cel negru al îaci Leona.

— Aicea s nu rmîi singur, s nu vie asupra ta zgripsorul.

Zgripsorul : adic vulturul cel mare cu dou capete, cu ghiare de

fier i cu aripele desfcute ca nite speteze, despre care se vorbea

în povetile ei. Imaginea zgripsorului se afla i pe un taler mare de

argint din ghiordanul ^ de bani vechi pe care ddaca i-1 potrivea

^ Ghiordan — colier. (N.R.)
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la gît în zile de srbtoare. înelesul tainic al acestui cuvînt îl desco-

perisem eu singur în fiina aprig i nemilostiv a îaci mele Leona.

— Acuma hai s aducem o cof de ap de la fîntîn...

îl lua cu dînsa, ocrotindu-1 lîng genunchiul su stîng.

— S tii tu, Colun, c la acest ceas stpîna noastr se piaptn
la oglind, iar dimonul st ghemuit într-un col, lîng gherghef, i se

uit aintit la dumneaei. Dup ce se piaptn duduca noastr, apoi îi

smulge cu cimbistra ^ perii de sub brbie. N-ai vzut tu de cînd eti,

mi celule, o treab ca asta.

Vorbele acestea mi le spusese mama Anghelina cîndva i mie.

Colun scheuna uor, cscînd botul i desfurîndu-i limba. Vremea

era strlucit i în livad cînta cucul.

Ctr amiaz, m întorceam de la gimnaziu mormind o decli-

nare elin ce ne învase domnul profesor Gherman. Cum auzeam

cucul din livada noastr, declinarea zbura în albul amiezii ca un

fluture ; intram în fug pe poart i o repezeam în urma-mi ca s
sune în clamp ; fluieram o dat haiducete i ddaca se uita rîzînd

la celandrul ciobnesc cum se avînt nprasnic întru întîmpina-

rea mea.

Dintre jocurile pe care le-a învat cu mine Colun, s-a dovedit

c sritura în înlime era meteugul lui principal. Sream i eu peste

un grdu de ostree ^, înluntrul cruia mama Anghelina îi rs-
dise legumele. El srea o dat cu mine, pe deasupra mea. Ce s-a ales

din rsadurile ddacei mele nu mai spun. Am gsit-o într-un rînd

contemplîndu-le neclintit, cu mîna la gur.

M-am mîhnit i eu numaidecît.

— Noi nici n-am bgat de sam, mam Anghelina. Acuma ce-i

de fcut ?

— S vedem, dragul mamei ; s-aduc alte rsaduri de la Voicu

bulgarul, numai s v schimbai locul de joac.

— Desigur c-1 schimbm ; ne ducem la cpiele din fundul

livezii.

* Cimbistra — clete cu care se smulg perii de pe obraz. (N.R.)

^ Ostree — ipci (N.R.)
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Ddaca mea s-a învoit ; dar aflase de isprava noastr i îaca
Leona, i m-a descîntat într-o joi dup amiaz, cînd n-aveam coal,

cu atîtea vorbe de dojana, pîn ce mi s-au încruciat ochii i mi-a

venit grea.
— Te rog, iart-m, îaca Leon : n-o s ne mai jucm pe-acas.

— Ce-mi folosete mie regretul dumnitale, musiu, dup ce-ai s-
vîrit o pagub ca asta ? De cînd sînt n-am vzut asemenea blst-

mie ! Mi-ai amestecat cu pmîntul tomatele mele, pe care mi le-a

adus special Savichi, grdinarul prefectului. Ar trebui s ai mai

mult judecat, cci vd c te pricepi la studii i dezlegi singur pro-

blemele de matematic ! Abia atept s vd ce are s spuie i tatu-tu.

— Tata nu se întoarce acas pîn cealalt duminic i avem

vreme s aducem alte rsaduri, am murmurat eu.

— Of, aa mi-a fost mie soarta s triesc într-un tîrg nenorocit

ca acesta, unde n-am nici o distracie i nici o prietin, i unde

un frate al meu i un fiu al su fac tot ce trebuie ca s-mi amrasc
viaa. Ce i-a venit, m rog, lui mou-tu Haralambie, s aduc la

casa noastr asemenea dulu care o s se fac cît un haram ; acuma i

mînînc mai mult decît mine, d-apoi mai încolo ? Pe urm nu tii

oare c Chiric al meu nu poate suferi cînii ? Of i iar of, o s-mi
împuinai amrîtele zile ce mai am de trit. O s m regretai, dar

prea tîrziu, musiu nepoate.

Colun dispruse dus de mama Anghelina în cotlonul lui. Cît

sttuse îaca Leona cu mine ca s m descînte, motanul cel negru

Chiric se plictisise singur. îl vd deodat aprînd cu ochii scînteie-

tori, arcuindu-se la picioarele îaci i frecîndu-se de rochia dumni-

ale de tafta. Eram atent, ca s vd tresrirea scînteilor electrice.

Coada lui Chiric se umfl dintr-o dat ca un mturoi. La doi pai

de el apruse amenintor Colun.
— Vai ! a ipat înjunghiat îaca Leona.

Celandrul meu ciobnesc s-a repezit ; îns ghiara teribil a di-

monului îl opri. Pe botul gros al lui Colun aprur picturi mari

de sînge.

îaca Leona s-a veselit.
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— Aa, mam 1 Mai d-i una, mam !

Chiric miorli profund i mai înl o dat laba încununat cu

gheare. Colun îi descoperi colii într-un rînjet amenintor i în

ochii lui sclipi o mînie îngheat. Muchii pieptului i picioarelor i se

umflar. Chiric nu mai atept s se descarce asupra lui puterea

dulului. Dintr-un salt sri în craca unui mr c-un miaun zugrumat

;

Colun îi art i el miestria de saltimbanc, gura lui enorm clm-
pni apucînd numai un smoc din spinarea dimonului. Zgripsoruî îi

agit aripele cu disperare ; motanul se zvîrlise în vîrful pomului i

acolo se ghemuise pe o creang subire, cu mormiri sinistre de groaz.

— Pentru numele lui Dumnezeu ! fîlfîir spre noi aripile zgrip-

sorului ; ducei de-aici fiara ! Uitai-v cum se zvîrle ! Mai s-1

ajung pe scumpul meu pui ! i deschide o gur s-1 înghit întreg

Ducei-1, ori m prpdesc i avei s dai sam de moartea mea

începutul acesta de dram era menit s se schimbe în tragedie

s curme buna mea prietinie cu celandrul ciobnesc. Vineri ctrâ

amiaz, cînd m-am întors de la gimnaziu, mtua Anghelina mi-a po-

vestit cu nemaipomenit uimire cum duduca Leona, nemaiavînd rb-

dare s-i fac la oglind cîrlionii, a ieit dis-de-diminea în ograd

c-o bucat de pine muiat în zam de brîndu i a chemat cu dra-

goste prefcut pe Colun. Prietinul meu sta întins la soare ca un co-

jocel castaniu lepdat pe pmîntul gol.

— Cînd 1-a strigat duduca Leona, îmi explica ddaca mea, Col-

un s-a pus pe picioare i-a adulmecat spre dumneaei. Duduca noastr

Leona are obicei de strînge, toamna, cepe de brîndu, care la noi se

chiam «floarea-brumei». Cît mustul acelor cepe e în putere, dum-

neaei îl strînge i îl pstreaz în grfioare bine astupate, în dul-

paul care-i spiria dumnisale. Tot în asemenea grfioare strînge

dumneaei i zam de mtrgun, ce se chiam la noi «Doamn-Mare».

Doftoriile acestea îi fac dumnisale trebuin pentru suferini pe care

le are. Pune în vin ro zece ori cinsprezece picturi i-i face bine.

Altfel nu se afl venin mai tare decît cel de floarea-brumei i de

cirea de Doamn-Mare, cci fructul mtrgunei e întocmai ca o

cirea neagr amar. Dar dumneaei nu cunoate c toate animalele
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i fiarele nu se ating de brîndua de toamn, toate cunoscînd-o c-i

otrvit. Aa c dup ce s-a sculat celandrul din bttur i a ami-

rosit spre pînea duduci Leona, numaidecît a ferit într-o parte. îl

îndemna dumneaei prefcîndu-se : «Na, mînînc, frumosule !» Col-

un numai cît i-a dat ocol smîrcîind, i cînd dumneaei a zvîrlit spre

el bucata de pîne, el a rupt-o la fug spre fundul grdinii, i din

fundul grdinii pe cîmp. De departe, de dou ori a ltrat asupra

duduci Leona, încît dumneaei foarte s-a scîrbit de asemenea obrz-

nicie a celandrului. Ce-i pare dumnitale, biatul mamei, numai

iaca iese din odaia duduci i motanul. Cînd 1-a vzut dumneaei c
înal capul i pete spre bucata de pîne, numai cît s-a fcut verde.

A ipat : «Nu lua, juvaierul mamei !» Aa ipa de cumplit, încît di-

monul a stupit spre dumneaei. Dup asta a ocolit cu luare-aminte

pînea i a apucat-o i el spre fundul livezii.

— Nu te duce acolo, scumpule, c acolo e dumanul tu, ipa

dumneaei, frîngîndu-i mînile.

A dat fuga dup Chiric. Dimonul socotea c vine asupra lui cu

mînie i fugea mai tare. I-am ascultat glasul cum se deprteaz. Am
înfipt o crengu în pînea otrvit, am dus-o în buctrie i-am dat-o

pe foc.

Dup ce-am ascultat cu rbdare i amrciune darea-de-sam a

ddacei mele, am întrebat :

— Acuma ce facem noi, mam Anghelin ?

— tiu eu, biatul mamei ? a suspinat ddaca. Dac ar fi acas

domnu inginer a nostru, el poate ne-ar da sfat bun, cci e mai îne-

lept decît noi. Eu nu-s decît o btrîn neputincioas i nu m pricep.

Am stat i m-am gîndit, pe cînd ddaca îi tot tergea ochii umezi.

— Unde-i celandrul, mam Anghelin ?

— Nu tiu, nu l-am mai vzut.

Am mai stat un timp aa de întristat, încît în mine inima trebuie

s fi fost neagr ca tina : pîn ce mi-am adus aminte c am un prietin

bun, coleg cu mine în clasa a treia. Acel prietin, cu numele Grigore

Oanea, era de loc din sat de la Rdeni i venea la coal în tîrg în

fiecare zi pe jos, de la trei kilometri deprtare. Era un biat bun, cu
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ochii negri ca mura, i înva tare bine la toate materiile, numai la

franuzete i elinete se pricepea mai puin i i se încurca limba.

Stteam amîndoi într-o banc i, înainte de ceasurile domnului Gher-

man i a domnului Rainu, îl povuiam i m trudeam cu el artîn-

du-i cum s rosteasc vorbele cele sucite strine, cu care el nu se

putea împca. Din prietinia asta a noastr ne legasem frai de cruce,

dup rînduiala tiut. Ne-am împuns fiecare vîrful degetului arttor

cu un bold i eu i-am supt pictura lui de sînge, pe cînd el, în aceeai

clip, mi-o sugea pe-a mea. Ne-am jurat dup aceea s ne ocrotim

unul pe altul în toat viaa noastr, fiind amîndoi orfani de mam.
— Ddac Anghelin, am hotrît eu, s tii c duc pe Colun la

Rdeni i-1 dau în sama lui Grigore Oanea, s mi-1 creasc el. M-oi

duce cînd i cînd s-i vd. Numai aa îl putem scpa de urgia care-i

asupra lui.

— D, dragul mamei, f cum socoti c-i bine.

— îns îaca Leona s nu tie nimica.

— Vai de mine ! Doar nu-s nebun s-i spun.

— S nu afle nici c în dup-amiaza asta nu m duc la coal.
— Da' las la pustia atîta carte, dragul mamei. Mai bine i-or prii

luncile cu florile. la-i celul i du-te cît e aipit zgripsorul nostru,

c-un ochi închis i cu cellalt treaz.

M-am dus pîn în fundul grdinii ; am strigat o dat : Colun s-a

înfiat înaintea mea dînd din coad cu bucurie. Mi-am fcut vînt

peste gardul grdinii, ca s nu mai înconjur ; celandrul a fost i el

în clip de ceea parte. S-a sprijinit cu labele de dinainte în pieptul

meu i tot întindea botul spre urechea mea, voind parc s-mi spuie

ceva ; dar eu povestea lui o tiam.

— Mergem la Grigore Oanea, i-am zis eu.

S-a luat dup mine. Vzînd c umblu grbit prin preajma Buciu-

menilor i Oprienilor, socotea c vreau s m iau la întrecere cu

dînsul, i a pornit-o la goan pîn într-o culme de deal. L-am gsit

acolo stînd neclintit i privind deprtarea Sucevei, spre miaznoapte.

Mai încoace de acea deprtare, lucea un lac. tiam de la Grigore
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Oanea c acea întindere de ap se chiam lazu Clugrului. Unduiau

nite viugi într-acolo ; se vedeau pluguri cu boi plvani arînd, în-

soite de rani în straie albe.

într-acele locuri numai Rdenii, neamurile lui Oanea, rmse-
ser liberi i nesupui boierilor, dup ce moia lor din btrîni, întin-

zîndu-se de la Moldova, peste hotarul tîrgului, pîn la «jîmbtura

apei omuzului», dup cum spuneau uricele ^ lor vechi, fusese împre-

surat i înclcat de vornicii i sptarii voievozilor. Srcii i cu

pmîntul împuinat numai în vatra satului, r^eamurile lui Grigore,

fratele meu de cruce, se îndeletniceau cu negoul de mere, iar unii

dintre ei aveau i puine oi la munte.

Am purces chiuind în alt întrecere, pîn ce am vzut valea satu-

lui sub ponoare. Toi merii grdinilor erau înflorii i adia dintr-acolo

pe un vînt cldu o mireasm dulce.

— Aici ai s-i petreci tu veacul, m Colun, am zis eu ; iar

celandrul a prins a sri în jurul meu ltrînd cu bucurie.

Cînd am ajuns pe vale la casa printeasc a lui Grigore, am
gsit poarta deschis i ling ur trei clui roibi cu tarniele pe ei.

Doi feciori cu saricile pe umeri potriveau la ciochine desagi i tarha-

turi. Oanea btrînul, brbat nalt cu fruntea pleuv, priveghia toate

i da sfaturi ciobanilor. Matiha ^ lui Grigore, femeie înc tînr, m-a

vzut cea dinti cînd am intrat cu celandrul în bttur.
— Grigori ! a strigat ea cu glas cîntat ; f încoace, i-a sosit

oaspete feciorul inginerului, prietinul tu.

Grigore a ieit numaidecît dintr-un cotlon. O dat cu el au dat

nval doi duli suri cu cpinele negre. într-o clip au fost asupra

lui Colun. Celandrul a scheunat scurt, fr s se înfricoeze. A
venit lîng picioarele mele i s-a tupilat cu botul pe labe. Dulii s-au

oprit din avîntul lor ; btrînul Oanea a rîs cu plcere i m-a întrebat

venind spre mine :

— Cum îl chiam ?

^ Urice — hrisoave, acte. (N.R.)

^ Matiha — mam vitreg. (N.R.)



— Colun, mo Oanea.

— Vd c tie rînduiala ciobniei. E nepot de-al btrînilor aces-

tora. Cine i 1-a druit ?

— Uncheul meu Haralambie de la Pstrveni.

— Cunoatem, cunoatem, s-a bucurat btrînul. Nimim ^ amîn-

doi puni pentru oile noastre în aceeai parte de ar, între m-
nstirea Rîca i muntele Deleleu. Pas, Grigori, de-i primete prie-

tinul i-1 cinstete cu nite mere murate.

Grigore Oanea m-a dus în cas cu tot cu celandrul meu i acolo,

pe cînd mucam amîndoi din merele cu gust acrior, i-am povestit

ncazul ce m ardea.

— Ateapt puintel, Iliu, mi-a întors cuvînt Oanea, s spun

i ttuci chestia. Eu socot c, de aicea, Colun se întoarce cu uurin
înapoi acas, unde spui tu c-i primejdie.

Nu mult dup asta au intrat la sfat btrînul i mama vitreg

a lui Grigori. Au mîngîiat ochii sprincenai ai celandrului i s-au

aezat pe lai în faa mea. Grigore Oanea a venit ling mine cuprin-

zîndu-m cu dreapta de dup umr.
— Grigori are dreptate i s-a gîndit bine, a început cuvînt as-

cuit gospodina. Tare mi-i de-a mirare c se afl pe lumea asta fiin

cu atîta rutate asupra unui cel, cum aflu c ar fi mtua dumnitale.

Eu am oftat ; Colun a venit lîng mine, rezemîndu-i capul pe

genunchii mei.

— Apoi iat cum om face, a grit i btrînul Oanea. Noi trime-

tem tocmai acuma la munte pe aceti doi ciobani ai notri, ca s duc
celorlali de acolo fin i slnin i altele cîte le mai fac lor tre-

buin. L-or lua pe Colun cu dînii într-o desag i i-or purta de

grij. L-or înva slujba oilor, la timpul su i-or pune ragila ^ la

gît
; i cînd a doborî lupul, i-om da întiinare. Ne-om folosi noi de

el, dar stpînul lui rmîi tot dumneata. E bine aa ?

— Bine, am îngînat eu emoionat.

* A nimi — a închiria. (N.R.)

* Ragil — zgard cu epi de fier. (N.R.)
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— Alt coal mai bun n-are, a complectat prietinul meu Gri-

gori. Noi cu matematica i elina ; el cu ciobnia.

Astfel l-am aezat cu mînile mele pe Colun într-o desag i l-am

dat în sama lui Pun scutarul, unul dintre cei doi ciobani slujitori la

stîna baciului Gavril cel Mare, pe Deleleu. L-am petrecut un timp la

pas pe lîng cai, ca s nu se înfricoeze singur ; l-am srutat pe sprin-

cene ; 1-a mîngîiat pe cpîn i Pun ; i s-au dus ctr zarea mun-

ilor. Eu am rmas plin de mare mîhnire, ca de o otrav a îacei

mele Leona.

Dup ce-am mulmit btrînului Oanea, am pornit spre tîrg i
Grigori m-a întovrit o vreme. Ca s-mi mai treac suprarea,

m-a dus pe la nite csue albe i curate din acea parte de sat, unde

am gsit cîteva mtui tinere ale lui, care numaidecît mi-au umplut

buzunarele cu mere trotue i mi-au zîmbit ca s m mîngîie. într-un

sfert de ceas se aflase între toi vecinii despre pania mea cu Colun.

Dup asta Grigori Oanea mi-a artat cel mai important monu-

ment al satului : o bisericu veche de lemn, mai scund i mai întu-

necat decît toate casele. Gospodarii îndeletnicindu-se cu negustoria

de mere i gospodinele cu ale gospodriei, n-au cînd se abate pe la

acea cldire de scînduri vechi. Numai o dat pe an, la hram, în ziua

a patra dup Pati, la sfintu' Mercorie, cum spun ei, organizeaz în

ograda bisericuei cel mai îmbielugat praznic din inut, cu sarmale

de o litr, legate cu a, i cu mmligi mai mari decît roata morii, de

se satur toat calicimea din cuprins. Se ridicase în acel an, la ospul

de la bisericu, un mo mai vechi dintre neamuri, i a închinat stri-

nilor de fa un pahar de butur, cu aceste cuvinte :

«Cum înghit fr sa srmanii ghiomancele ^ de la praznicul

nostru, aa ne-au înghiit pe noi ciocoii i lingii domneti. Blastmai

s fie pîn într-al nouzeci i noulea neam. Mîncai i bei dumnea-

voastr întru pomenirea acelora care s-au prpdit punîndu-se pentru

dreptatea noastr».

' Ghiomance — porecl pentru sarmalele mari. (X.R.)
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Iar sfîntul Mercorie al lor e aidoma Mercur, zeul pgîn, zugrvit

în icoan cu aripi la chivr i la înclri.

Oricît mi s-a prut de interesant descoperirea acestui monument

religios, unic între rmiele trecutului, nu m puteam mîngîia de

pierderea lui Colun, i Grigore Oanea m-a întovrit pîn la cul-

mea de unde se vedea scînteind lazu Clugrului.
— Cînd capt o not proast la domnul Gherman, mi-a zis el,

apoim duc acolo i stau cu undia. Cîtig dobînd cîte un crap, dar

mai cu sam lepd în ap spurcciunile ncazului.

Ara luat aminte la acele vorbe tainice ale lui Grigori Oanea.



Capitolul V

POVESTEA
LUI MO PRICOP LITAVOI

Tata a venit de la inspeciile i hotrniciile sale într-o vineri

dup-amiaz. Cum era obiceiul, i-a ieit înainte ddaca Anghelina ;

trsura cu doi cai i cu vizitiul s-a dus la serviciul judeean.

— Bine-ai venit, domnu inginer a nostru... 1-a salutat btrîna pe

tatl meu.

— Bine te-am gsit, mam Anghelina. Bune toate ?

— Bune, domnu inginer a nostru. Iliu e la coal ; se întoarce

la patru jumtate. E sntos i are s se bucure. Numai duduca Leona

se cam tînguie de unele i de altele.

— Are i dumneaei ale sale, a încuviinat domnu inginer.

Atuncea s-a artat i îaca Leona.

— M bucur c te-ai întors, frate Manole. Ce ai ? Te vd cam

suprat !

— N-am nimic, -ac Leon ; de unde vezi dumneata c-a f?.

suprat

!

— Eu nu m înel niciodat, Manole. Ce rva i-a trimes ne-

potu-meu ?

— Nu mi-a trimes nici un rva. Trebuia s-mi scrie ? De ce ?

— Eu nu spun c trebuia s-i scrie.

— Atunci a fost vreo pricin, vreun ncaz ?
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— S lsm asta. Intr în cas i-i schimb straiele.

— Am vreme pentru asta, -ac Leon. Spune-mi înti ce-a fost.

— Ce-a putea s-i spun eu, Manole ? Crede-m c n-am a-i

spune nimic.

Tata s-a trîntit într-un scaun de mlaj, cu ochii tulburai deodat.
— Nu-i chip oare, sor drag, s am un ceas tihnit cîndm întorc

la mine acas de la treburi ?

îaca Leona i-a zbtut genele deasupra ochilor si mirai.

— Nu cumva, Manole, vrei s insinuezi c eu a fi pricina strii

dumnitale de tulburare ? S-i aduc ddaca o dulcea i o cafea

i te liniteti.

Tata a privit în juru-i trudnic i a oftat, pstrînd cîteva clipe

o tcere amrît.
Mama Anghelina i-a prezentat pe o tabla dulceaa i cafeaua.

Atunci am intrat i eu pe porti ; am vzut pe domnu inginer a

nostru în cerdac, i am pornit în fug pe crarea de sub tei.

— Manole, a zis încet îaca Leona, te rog s-1 întrebi pe fiul

dumnitale ce trebi importante a avut la iaz.

— Ai spus ceva, -ac ? a întors tata fruntea, pe cînd m cu-

prindea de dup umeri i m strîngea la piept.

— Am spus, dar dumneata, Manole, n-asculi ce spun eu.

Tata a fcut semn de lehamite cu mîna liber i m-a privit blînd.

Eram nelinitit c va trebui s-i tinuiesc întîmplarea mea cu ce-
landrul ciobnesc.

într-adevr, tata m-a întrebat zîmbind, aa cum m ateptam :

— Ce face Colun ?

Am strîns din umeri, am simit c m fac palid, cu sîngele gr-
mdit la inim.

Tata m-a privit lung :

— S-a întîmplat ceva celului ? Unde e ?

— Nu i s-a întîmplat nimica ru, am rspuns eu cu îndoial.

— Manole, a intervenit îaca, te-am rugat s-1 întrebi pe fiul

dumnitale ce-a cutat la iaz, nu-mi mai aduc bine aminte în care

dup-amiaz. în sama cui i-a dat fiara ?
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Tata a tresrit :

— Ce vorb-i asta, -ac Leon ?

— E vorba potrivit, Manole. Era s-1 sfîie pe scumpul meu
Chiric.

Am observat pe faa tatei un zîmbet uor i fugarnic, pe care

nu se putea s nu-1 observe i îaca, cci îndat i-a srit îfna :

— Vd c te bucuri, Manole, de ce era s se întîmple.

— înc n-am îneles bine despre ce-i vorba, -ac Leon.
— Dac n-ai îneles, atunci întreab pe fiul dumnitale

; i mai

înti s-i explice de ce se duce la balt s prind pete, alturea

cu iganii i derbedeii.

— De asta sînt vinovat eu, -ac Leon, a zîmbit tata ; eu în-

sumi i-am furnizat cîrligele de ochian i de crap i l-am îndemnat

s-i fac o varga de alun. Cum e treaba breslei, Iliu ? s-a întors

tata ctr mine. A început a trage petele ?

— Nu tiu, domnu inginer a nostru, am rspuns eu rîzînd. N-am
fost la iaz.

— Dac n-ai fost la lazu Botoanilor, i-a reluat atacul mtua
mea, atuncea ai fost în arna Mare.

— N-am fost nici în arna Mare.

— Atuncea la lazu Clugrului.
— N-am fost la nici un iaz din aceast parte septentrional a

rii, dar m-a duce cu plcere, îac Leon.

Mtua mea m-a artat triumftoare tatei, c-un gest dramatic :

— Poftim !

Tata m-a privit ca un bun camarad :

— Ce este, -ac Leon ? M uit i nu-i vd biatului nici

un cusur.

— Cum aa, Manole ? Nu mrturisete chiar fiul dumnitale c
s-ar întovri cu plcere la toate iazurile, cu toi golanii ? Ce dis-

tracie poate fi asta pentru un biat de familie ? Ai vzut dumneata,

nepoate, oameni serioi ducîndu-se la iaz cu nite nuiele pe umr ?

— Ba eu, inginerul Manole Dumitra, mrturisesc c nu-mi dis-

place breasla, a zis tata.
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— tiu, îns asta nu schimb prerea mea, s-a îndîrjit îaca
Leona. Dumneata te-ai luat dup nite franuji ori engleji pripii
pe la noi. Aceia îi pun straie anume i plrioar verde i duc cu

ei la balt undii fabricate în strinti, cu care nu prind nimic.

— Aa este, -ac Leon, s-a veselit tata, aprinzîndu-i o igar.

i ca s nu fie de tot rîsul, acei pescari cu unelte scumpe cumpr
pete de la derbedeii notri care l-au prins c-o undi de dou parale,

îns e adevrat c strinii acetia se duc s petreac i s se odihneasc

la aer, dup munc.
— M rog, m rog, 1-a îndeprtat îaca Leona pe tata din cîmpul

biruinii sale, agitîndu-i spre el dosul palmei ; mi-ai spus dumneata

singur, Manole, c pescuitul cu undia e o sfoar cu un dobitoc la un

capt i cu altul la cellalt.

— Vorbele astea, -ac Leon, le-au spus alii care n-au fost pes-

cari. Nu vd ce legtur au cu chestia care m intereseaz pe mine

acum. Vreau s aflu ce i s-a întîmplat lui Colun.
— Nu tiu ; întreab pe fiul dumnitale.

— Nu tiu nici eu ! mi-am dat rspunsul. A disprut.

— L-ai cutat ? De ce-a fugit ?

— A vrut s-1 mînînce pe Chiric, a strigat cu sumbr indignare

mtua mea. Nu-1 mai pot suferi aici.

Am strîns uurel pe tata de bra :

— Pe Colun al meu, tat, am îngînat eu cu mîhnire, l-am tri-

mes înapoi la munte ca s-i scap viaa.

Tata m-a mîngîiat pe cap, s-a ridicat din scaun cu fruntea încre-

it i a intrat în cas.

Zgripsorul a fost numaidecît pe urmele lui i din cerdac am auzii

mustrrile-i învlmite, aceleai i iar aceleai.

Aceeai i iar aceeai atmosfer m copleea de întristare în casa

noastr. Vroiam s plec, s nu mai aud nimic. M-a oprit dintr-o

dat glasul mînios al tatei :

— Vd, -ac Leon, c n-o s ne înelegem în vecii vecilor.

Ti-am mai spus c dumneata n-ai sentimentul dreptii. La golanii

de care vorbeti, dumneata nu vezi decît rîie i pduchi ; uii c lu-
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mea asta srman d societii din care faci parte dumneata pînea

cea de toate zilele i tot seul pmîntului cu care se ghiftuiesc ban-

cherii dumnitale i brbaii dumnitale politici pe care-i admiri.

— Ai mai spus, Manole, i la Iai asemenea vorbe neînelepte, a

replicat amar îaca Leona, i pentru ele ai fost exilat în pustia asta

oribil. Pentru asta oare te-ai nscut dumneata capabil i te-ai distins

în coli ?

— Adevrul, -ac, nu-i decît unul, dar dumneata nu-1 pricepi,

cum nu-l pricepe Vac-Mare.
— De ce schimonoseti, Manole, numele unui biat de familie,

politicos i bine crescut ? Numai împrejurri nefericite l-au fcut pe

domnul Vacamar s accepte postul de subcomisar în Folticenii

dumnitale.

— tiu, -ac, Vac-Mare e boier get-beget, strnepot al îfescu-

lui, bolborosete trei vorbe franuzeti, nu tie carte, abia poate iscli

i braul lui ine gîrbaciul stpînirii asupra «prostimii». i dumnealui

pune dreptatea i nedreptatea într-o lingur i le soarbe cu in-

diferen.

— Ca mine, Manole ?

— Ca dumneata, -ac Leon.

La aceste vorbe hotrîte ale tatei, zgripsorul a cscat de trei ori

clonul i a slobozit un croncnit sinistru. Apoi i-a zbtut aripile i a

trecut fîlfîind spre cuibul su fr a m bga în sam.

Niciodat nu intrase tata în asemenea mînie alb i ager ca o

lam de brici.

M-am retras din cerdac ; îmi prea ru c-1 las neguros i obosit

în biroul su. Am vzut într-un tîrziu c mama Anghelina îi ducea

cafea i ap rece din fundul fîntînii. Ieind de la tata, mi-a fcut

semn s-1 las pe domnu inginer linitit pîn ce s-or potoli mîniile i

întristrile.

Mi-am cutat un vechi loc al meu între merii înflorii i am stat

gîndindu-m la vrjmia mtuii mele împotriva umilitei noastre

bresle pescreti. Tata îmi era totdeauna aprtor i mi-am amintit
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în acel rstimp de tihn a sufletului grdinii de unele aforisme ale lui

în legtur cu ucenicia mea de undiar.

Pescuitul, zicea domnia-sa, e o îndeletnicire liber i plcut chiar

cînd nu prinzi nimic, dei petele de undi i mmliga de rîni nu

in sa. Dar, adugea domnia-sa :

C-un chitic în cîrlig,

îi trece de foame i frig.

M-am gîndit i la Grigori Oanea care îmi mrturisise c îi

leapd spurcciunea ncazurilor în lazu Clugrului
;
i pe vremea

lin a acelei dup-amiezi, mi-am cutat varga de alun, am srit z-
plazul din fundul livezii i m-am dus de-a dreptul pe hudiile ^ i prin

grdinile satului Folticenii-Vechi la omuz, ctr opustul ^ lazului Bo-

toanilor. Era al doilea zgaz mare al omuzului. Se auzea stîns vî-

jîitul neostoit al morii de ap.
Mi-am ales un cotlon singuratic, foarte departe de lume i mai ales

de îaca Leona, în apropierea unui pescar trist, brbos i srccios
îmbrcat. Purta la oldul stîng o torb veche de piele.

Slciile i trestiile ne împresurau. Doi sori luceau : unul în vz-

duhul asfinitului, altul în balta limpede.

Ateptam neclintii lîng adîncul iazului, fr s schimbm

vorbe, cci n-aveam onoarea de-a ne cunoate. Din cînd în cînd omul

cel trist i brbos întorcea fruntea ca s priveasc o lii care ieise

din ppuri, ori un bîtlan încremenit în fundul cotlonului, subt arcul

unei rchii. Plutele tresreau cînd i cînd pe luciu. Trgeam cîte-o

ochean, care se zbtea scînteind în ploaia de raze. încet-încet apa

încreit se alina, pîn ce-mi vedeam propria imagine la picioarele

mele, fixîndu-m atent.

într-un timp am tresrit. Lîng imaginea mea neclintit, printre

uviele fine ale plantelor de ap, la adînc, a aprut un pete mare.

^ Hudii — ulicioare. (N.R.)

^ Opust — locul pe unde se scurg apele zgzuite. (N.R.)
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cu mldieri line. A fulgerat lumina în limpezimea fundului i-i luceau

zalele solzilor. Era un crap ruginit venit în plimbare spre mal din

bulboanele cele afunde ale iezerului.

Am auzit lîng mine o pufnitur de uimire i de spaim. Am
ridicat privirile. Brbosul se holba cu mare tulburare spre adînc.

Am optit :

— Ce-i ?

El îmi fcu semn de tcere cu degetul la gur i îi plec mai

tare fruntea. M-am rsucit i eu, ca s privesc iar. Crapul cel btrîn

dispruse.

Brbosul a bîlbîit :

— Ai vzut? A mai repetat de dou ori : Ai bzut? Ai b-bzHt:
— Ce s-a întîmplat ? De ce gîfîi ? l-am întrebat eu mirat.

El mi-a lepdat un rspuns abia îngînat :

— De mult atept s-1 vd i eu, mi biete...

— Ce s vezi ?

— Apoi tu n-ai bgat de sam ? îi strluceau solzii. Dac-s de

aur, atunci e împratul petilor. Despre el tia i-mi povestea un

unche al meu btrîn. Cic griete ca omul i nu se cuvine s-i dai

undia. Dac l-ai atins, te afli în primejdie de moarte ; te trage în

fundul blii ; nimeni nu-i mai tie de urm i te mînînc gîngniile

peste care are el stpînire. Dar dac te uii la el cu sfial i meneti în

gînd un descîntec, atunci nu se întîmpl niciodat s vii la balt fr
a te întoarce cu dobînd.

— Ce descîntec ?

— Ei, este un descîntec. Unii oameni de demult îl tiau.

A rmas pe gînduri.

— Eu socot c a fost el, a optit tovarul meu aintind adîncul

tainic al blii. Fiecare iaz îi are împratul lui. Omului ru i fr
credin nu i se arat niciodat. L-ai vzut ?

— Da.

— Atunci eti de-ai notri... a murmurat el.
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A tcut un rstimp, apoi a oftat i a desfcut beica de tutun.

— S tii tu, mi biete...

Nu mi se prea ciudat c m tutuiete. Avea o voce blinda i
moale.

— S tii c eu îs Pricop Litavoi... Poate ai mai auzit de mine.

Dac n-ai mai auzit, nu-i nimica ; afli acuma. Eu îs cel care m-am
tras în degete cu un boier, Alecu Forscu, i l-am înfruntat cînd ne

spurca i ne batjocorea c ce ne trebuie nou ranilor unire i domn
unu! de-ai notri pe care îl chema Cuza-Vod... Dup aceea m-am
tras în degete în vremea mai dincoace i c-un fecior al Forscului

aceluia, cu numele Cocule. Ciocoii lui de la Forti ne rod, ne mulg

i ne belesc, de-am ajuns la sap de lemn. Cînd n-am mai putut rbda,
l-am suduit pe acest Cocule Forscu. El nu era de fa ; c el îi duce

vacul numai în strinti, pe la Viana i pe la Pariz. Bate acolo cri
l petrece cu muierile. Ei, i dup ce l-am suduit, m-a dat în judecat

vechilul cum c l-am ofansat pe stpînu-su. Iar judectorul care m-a

judecat, am uitat cum îi zice, m-a condemnat la cinci franci arnanda.

Acum urmresc cei de la comuna Forti pentru soma asta. Dfv unde

s am eu cinci franci ? C toate boarfele din bordeiul meu nu preuiesc

atîta ! Am ieit atunci din sat i m-am dus prin strini ca s agonisesc

acele parale. i am strîns eu pîn acuma trei franci i optzeci de bani.

îmi mai trebuiesc doisprezece gologani pîn la cinci franci. Cum i

unde s-i gsesc ? De aceea m-am bucurat cînd am vzut pe împratul

crapilor. Prind o tristu de pete, o vînd i-mi fac banii pe care

mi-i cere stpînirea pentru c am suduit pe Cocule Forscu. Dai eu

nu l-am suduit decît din pierderea minii dup atîta amrciune i

prigoan i jcuiri care nu s-au mai aflat pe lume aa jcuiri, de-am

rmas numai cu sufletul i nu mai putem...

Mo Pricop Litavoi sufla pripit. i-a întors ochii de pete mort

spre mine.

— Eu i-oi mai spune una. Dac acel crap m-a înelat i nu-i el

împratul, atunci îl sudui i pe dînsul. Dac n-oi prinde atîta cît

trebuie ca s-mi agonisesc doisprezece gologani, îl sudui de asemenea
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chiar dac ar fi împrat. Nu-mi mai pas nici de Dumnezeu, nici de

nimica. M-ci duce intr-o noapte ia Forti, la standoale, unde in

ciocoii grîul i dau foc. Zvîrl în acel foc trei franci optzeci, cît am
putut strînge

;
i m duc pe lume ca s nu se mai tie de mine.

Cînd m-a privit fr s m vad i a rîs strîmb, am îneles c
trebuie s-mi trag undia din balt i s-mi schimb locul de ling

bietul nebun. Plecînd, l-am auzit mormind :

— Dumnezeul i pogribania ta de împrat i de boier !

4 — Nada Florilor



Capitolul VI

RAIUL DE LA NADA FLORILOR

în ce privete pescuitul, tata era un amator cldu pe cît înele-

geam, pe cînd eu m trezisem deodat un ahotnic ^ aprig. Practicase

i dumnealui, la vîrsta potrivit, aceast îndeletnicire, la Iazul lui

Beldiman lîng Iai, împreun cu tovari care nu erau din protipen-

dada capitalei Moldovei. Drumul care ducea ia acea balt celebr

avea un nume simbolic : oseaua Trei-Calici. în ceasurile noastre de

conversaie intim, îl rugasem s m iniieze în iscusina i înelep-

ciunea breslei. Ca cetitor pasionat ce se afla, în opoziie cu mine care

nu eram decît un cldu amator, dumnealui îmi servise, pe lîng dic-

toanele populare, diferite aforisme carem amuzau, dar nu prea erau

în legtur cu petele i cu pescarii. Odat îns îmi comunicase i

unele amintiri plcute ale sale de la Tulcea, unde se dusese într-o

expediie de pescuit, îns nu cu undia, ci cu instrumente serioase.

Acolo, în una din aezrile primitive ale Deltei, cunoscuse un sim-

patic medic rus, fugar din Siberia, care se oploise între sectanii

lipoveni, pribegi i ei cu dou veacuri în urm din imperiul arilor.

Doctorul Pavel Ilici Zoltuhin îi vorbise despre deportaii politici,

încît domnu inginer a nostru, inînd sam i de temperamentul dum-

* Ahotnic — pasionat. (N.R.)
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nisale de buntunic \ rmsese prins în undia acelui revoluionar i
se socotea cu plcere adept al lui. Se afla în coresponden cu Pavel

Ilici i acum în izolarea sa disciplinar de la Folticeni, i mi-a descris

înfiarea lui : nalt i brbos, cu ochi albatri, bun tovar cu pes-

carii i lucrînd cu ei fie la vîslit, fie la aezat setcile - i vîrele ^. Cu
mînecile suflecate pîn la cot i înclat cu cizme nalte de iuft, sta

în rînd cu pescarii i cînta în cor cu dînii cîntece de libertate.

— Acolo a vrea s m duc i eu, am mrturisit tatei.

— S te trimit s te faci învcelul lui Pavel Ilici, a rîs tata
;

îns numai dup ce i-a veni timpul, Pîn atunci te sftuiesc s te

ocupi mai mult de carte decît de pescuit.

— Desigur, domnule inginer a nostru, i-am rspuns eu.

îns în acea primvar m aflam vinovat fa de tata. Luasem
nravul, pe care nu mi-1 puteam birui, de a m refugia la balt i în

zile cînd s-ar fi cuvenit s fiu la gimnaziu.

Oamenii timpului meu, cu rînduielile anumite ale unei societi

pe care tatl meu o socotea pe cale de scufundare nprasnic, se aflau

cu totul deprtai de natura primitiv. în ochii lor de fii vitregi

nu se mai oglindeau apele i codrii veacurilor dintâi.

Instinctul vieii neguroase de la începutul anilor, cînd pmîntenii

nscoceau arme de aprare i atac, cpcni i adposturi, îl simeam
îns în fiina mea. Ceea ce visau cei din copilria lumii, cînd ochii

lor ageri luceau în vîlvoarea primelor focuri, eram încredinat c se

pstrase în mine. O poveste ori o privelite îndeplinea asupra mea

funcia unei sonde, care ptrundea pîn la epoca eroic i obscur,

cînd toate cîte au dobîndit mai tîrziu oamenii erau numai intenii

în mintea i în braul primilor lupttori. Cele din urm fiare enorme

i stupide îi lsau scheletele în mlatini i sihle neptrunse ; altele,

vioaie i sprintene, se înmuleau i aineau omului calea în vile

apelor nou ; muni i pduri, uvoaie i lacuri, proaspete i virgine,

' Buntunic — rzvrtit. (N.R.)

- Setei — plase pentru pescuit. (N.R.)

' Vîre — curse din nuielue sau împletituri de sfoar în care petii intr

i nu mai pot iei. (N.R.)
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luceau curat i începeau a tri pentru c intrau în contiina celor

dinti vîntori i pescari. De acolo îmi venea fiorul pe care l-am avut

aruncînd întia oar undia în apa omuzului.

Acum îneleg c tot ce spun eu e mai mult o scuz romantica

pentru viclenia mea fa de domnu inginer a nostru. Totui entuzias-

mul meu era într-adevr nebiruit fa de luciurile i stufriile acelor

lacuri, inut neatîrnat al slbtciunilor aripate, al petilor i racilor,

al vidrelor i vulpilor. i al pescarilor, la tagma crora m-am alipit

dup cea dinti izbînd.

M aflam într-o dup-amiaz la opust i visam o pescuire minu-

nat, stînd cu ochii aintii asupra plutei de strujan.

Am auzit deasupra mea un glas cu intonaii dispreuitoare :

— Aici prinzi opt ori zece ochenie ^

M-am rsucit. îmi adresase acele vorbe un bietna care m pri-

vea de cîrva timp din marginea drumului iezturii. Era descul i cu

pantalonii suflecai cu grij pîn la genunchi. Msura aceasta era

întrucîtva de neîneles i zadarnic, deoarece restul straiului era mai

mult flenduri i guri. Deasupra pantalonilor, bietnaul purta o

cma cam în aceeai stare i, poate pentru aceleai motive, cu mî-

nicile suflecate pîn la coate. Afar de îmbrcmintea asta sumar,

prea c nu mai simte nevoie de nimic : nici de surtuc, nici de p-
lrie. Un pr ars de soare, des, aspru i epos îi fcea umbr frunii

i ochilor. Ochii aceia mititei i verzi m priveau int i îndrzne,

de deasupra unui nas plit în sus. Gura cu dini mruni i puternici

zîmbea fr rutate, împresurat de un puf blan pe care nu-1 atin-

sese înc briciul.

L-am întrebat cu nepsare :

— Ce-ai spus ?

îi auzisem foarte bine vorbele, dar voiam s-mi pstrez fa de

el un prestigiu care nu putea fi motivat decît de prejudecile îacî
Leona.

^ Ochenie — ochian — specie de pete. I se zice i blos, în Muntenia. (N.R.)
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— Aici prinzi opt ori zece ochenie... reîncepu el rîzînd, i îi

îngro glasul, ca s-i dea importan. Eu, aici, nici nu arunc undia.

Eu, cînd am de prins pete, m duc aiurea.

— Unde ?

— M duc tocmai la lazu Clugrului, ori într-un loc i mai bun,

la Nada Florilor.

Numele din urm m-a lovit armonios i plcut. Am întors ochii,

cu stpînire de sine, spre pluta undiei mele.

— Nada Florilor... a repetat bietnaul.
— Frumos nume, m-am crezut eu dator s-i rspund.

Probabil c lui îi era indiferent aprecierea mea.

— Acolo pete... a declarat el cu hotrîre.

— Departe de-aici ?

— Cam departe ; în balta oldnetilor. Ocoleti pe dup moar
în arna Mare i umbli aa pe o crare pe lîng stuh, pn-ntr-un

loc. Din acel loc treci prin ap i sui pe-o plavie ^ i apoi de-acolo,

de pe plavie, zvîrli undiile la adînc i prinzi ochene cu pana roie

i pltic, ori lin i costr. i la tiuc dai, cu undi anume, i

prinzi cîte una de te sparii de dînsa. Sptmîna trecut eu am prins

acolo patru crapi de cîte-o oc. I-am vîndut lui domnu Panainte.

Este unul cu numele ista ; a fost profesor i acum e la pensie. îi duc

i raci i scoici. Racii îi prind cu mîna pe sub cocove ^. La scoici

m duc înot pîn la locurile lor, m cufund, i le scot din mîl.

— Vra s zic dumneata vinzi petele i racii ?

— D-apoi cum ? Ca s cumpr tiutiun... Eu, fr igar, la undit,

nu pot. Dar duc i-acas mmuci — pete i gologani.

îl priveam nedumerit.

— Ne hrnim din asta amîndoi, eu i cu mmuca, a urmat el. I-a

murit de mult brbatul, i nu m are decît pe mine. M îneleg bine

cu domnul Panainte. Avan îi place petele !

— i acuma dumneata vii de la Nada Florilor ?

^ Plavie — crengi i rdcini amestecate cu nmol, formînd o insul pluti-

toare. (N.R.)

^ Cocov — cocioc, plavie mic, fixat. (N.R.)
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— îhî!

— i-ai prins ?

— Am prins.

Am cltinat din cap ; socoteam c l-am pus în încurctur. El,

înelegînd fr suprare îndoiala mea, se aplec la rdcina de r-
chit lîng care sta i ridic în lumin un scule umed, greu i plin.

îl desfcu, scotoci în el i sticli ochilor mei uimii un crputean
înc viu.

— Mai am i alii, zise el cu voie bun. Am i nite pltici pen-

tru muteriul meu : îi plac fripte pe crbuni i cu saramur de us-

turoi. i apoi trimete de-i aduce o garaf de vin vechi de la Vdana.
— Atuncea unde i-s undiile ? l-am întrebat eu iari cercînd

s-i pun alt piedic.

El rînji batjocoritor :

— Undiile mele îs ascunse în stuh, mi biete, într-un loc unde

nu le poate gsi nici paserea miastr.

Eu eram înclat i cu plrie i el îmi spusese mi biete. Mi-am

întors nasul ctr balt. Dar sus, pe mal, îndrtul meu, sta unul

care cunotea tainele iazurilor i tia calea la un cotlon pe care mi-1

închipuiam minunat numai dup nume.

— Nada Florilor.

— Aa-i zice, încuviin din spatele meu flcoaul, rîzînd ca un

Mefisto care n-a trecut înc pe la croitor.

Mi-am întors iar spre el privirile, fr suprare.

— Dac nu-i prea departe, m-a duce i eu acolo într-o zi.

— Bine ; hai cînd vrei. Dar trebuie s te scoli diminea tare,

cînd se îngîn ziua cu noaptea
; i s fii acolo pe mal cînd se lu-

mineaz faptul zilei. Treci cu mine pe plavie, i apoi acelo te înv
eu meteugul nostru. S-aduci un pac de tutun i hîrtie de igar.

Amnar i iasc am eu.

Dintr-o dat, cu aprindere, m-am simit tovar i ucenic al

flcoaului aceluia înc fr nume, care ieea din stuf i din sl-

btcie i era gata s-mi arate drumul singurtii la ostroave cu
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nume frumos, ca i cum ar fi sunat în deprtarea lor din clopote de

argint.

— Ne-am îneles ?

— Ne-am îneles, am rspuns ; cîte undii sa-mi pregtesc ?

— Ad numai cîrlige i sfoar de in ; vergi i plute avem pe loc.

Numai s nu ne dai de sminteal i sa nu uii tutunul.

— Sînt om de cuvînt. am rspuns cu demnitate. Mîni diminea
ne întîlnim.

El !-a ridicat de ling scorbura sculeul cu pete i a purces în

fug spre tîrg, fr s-i ia de la mine rmas-bun.

— Te-atept mîne în zori ! a rcnit el de departe, de pe un dîmb.

Mi-aduc aminte : era spre 23 aprilie 1888. A doua zi n-aveam

coal.

M aflam în ajunul unui mare eveniment. Avea s m duc la

pescuit la Nada Florilor un flcoa fr nume înc i cu extrem

de puine straie pe el. Totui, din punctul de vedere ce m interesa

atunci, îl invidiam cu respect.

Mi-am pregtit cu grij cîrlige nou i a subire de in, dup re-

comandrile ce mi se fcuser. N-am uitat tutunul i foia, vam
pentru trecerea mea în alt zodie a vieii. Mi-am crat aternutul

afar în cerdac, m-am culcat i am încercat s adorm. Necontenit

simeam în pleoape boldurile stelelor i m rsuceam ca pe grtar.

De la o vreme am intrat în acea stare care nu-i nici somn, nici trezie :

e o febr special pe care o cunosc unii vîntori i pescari. M ve-

deam în locuri neclcate de picior omenesc, poate locuri ca acele pe

care le-au contemplat înti strmoii la începutul migraiilor ; între

ape line, stufuri i cer, se îmbulzeau spre undii'e mele peti mari, de

specii necunoscute. Tovarul meu, flcoaul cu chica zbîrlit, îi

lepdase pe plavie puinele straie nefolositoare i rîdea c-o gur

enorm ori de cîte ori trgeam din adînc un pete monstruos, care mJ
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privea blînd i fix c-un ochi rotund de sticl colorat. Nu m miram

de goliciunea tovarului meu, cci i eu eram ca el, — i parc nu-mi

aduceam aminte s fi purtat vreodat straiele oamenilor din meschine

veacuri tîrzii.

Am deschis ochii dintr-o dat i am vzut un sfert de lun în

cerul negru peste livezi pustii în care susura vîntul. Am stat tulburat

i nedumerit, pîn ce-am strbtut timpurile i m-am regsit. Atunci

am tras un chibrit i, la luminia lui, am privit ceasornicul : lbuele

de gînganie artau ora dou jumtate. Era timpul pe care îl hotrîsem

expediiei mele. Mi-am cldit grabnic pe mine hainele ; abia mi-am

stropit fruntea cu ap de la fîntîn ; mi-am trecut pe dup umr
gentuca de pînz cu aele de in i cîrligele i m-am avîntat, cu teama

c voi ajunge prea tirziu ia întîlnire. într-un rstimp, mi-am auzii

paii sunînd pe drumul singuratic i gol.

în rsrit se zidise o culme de nouri posomorîi. Simeam în

urechi i-un bîzîit subire de vînt. M-am înfiorat la gîndul c s-ar

putea stîrni un vifor de ploaie ; ar fi fost o catastrof iremediabil ;

m simeam în stare s murmur o rugciune ca ddaca Anghelina ;

m oprea numai gîndul la zîmbetul ironic al tatei care era voltai-

rian ^ i nu admitea asemenea coborîre a demnitii omeneti.

Am intrat pripit pe drumul iezturii, i, înc pe întuneric, am

cotit pe dup moara cu roile oprite i vuietul cufundat în ap. Am
apucat pe crarea de care îmi vorbise mentorul meu i m-am tot dus

spre miazzi pe lîng peretele nalt al stufului.

Am ajuns în locuri necunoscute. Le-am bnuit c sînt locurile mele.

Poate am ajuns prea tîrziu —m gîndeam — poate pescarii vechî

au trecut în tainia lor, în ostrov la Nada Florilor, i ateapt cea

dinti lucire de zori ca s-arunce undiile.

Am stat un timp ascultînd. Era o linite ca de cremene ; contenise

adierea de vînt. M-am hotrît s trec mai departe. Cutam s observ

* Vohairian — discipol al lui Voltaire, scriitor i filozof progresist francez

din veacul XVIII. (N.R.)
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dac nu se afl în marginea crrii vreun semn. întunericul pru de-

odat în juru-mi cea strvezie. Am început a deslui crrile din

trestii. Apoi mi s-a deschis luciu larg, rumenit de cea dinti lucoare a

zorilor.

Am privit vzduhul : nourii se scufundaser, stele nu mai clipeau
;

un ipt rguit de bîtlan a spart tcerea.

Fr îndoial —m gîndeam iar — am trecut dincolo de ostrovul

pescarilor. Ziua se apropie i rmîn singur pe mal. Trebuie s m
întorc îndrt, la crrile pe care le lsasem.

Nu m mai interesa nimic din minunile ce se petrec în faptul

zilei. Am fcut calea întoars pîn la trectorile în trestii. Am ales

una ce mi s-a prut mai larg. Auzeam uoare oapte i fluierturi.

Acuma tiu c erau raele cele mici slbatice, care fulgerau la linia

stufurilor. în mine, îns, sunetele lor aduceau alt înelegere. Ca într-o

aiurire, m-am hotrît brusc s intru în crarea lichid din papuri, spre

locul unde pescarii opoteau desfurîndu-i undiile i pregtind

nzile.

Mi-am lepdat ghetele ; mi-am suflecat pîn la genunchi panta-

lonii. Apa nu prea mai afund decît pîn la glezne. Cu ghetele

într-o mîn, am strbtut cu îndrzneal cinci ori ase pai ; apa mi

s-a suit la coapse. Dorina de a trece i pasiunea m-au împins înainte ;

în acele clipe curajul meu n-avea nevoie de raionament. M-am cu-

fundat pîn la brîu. Fie ! Cel care s-a udat pîn la brîu nu se mai

teme de ap. Dup ali patru pai am simit luciul iazului sub brbie.

Judecata num mai putea ajuta : instinctul a fcut cu mult mai mult,

mai bine i mai rapid. M-am regsit pe mal, fulgerînd cu coada ochiu-

lui spre locul primejdiei i gîfîind ; eram biruitor, îns într-o stare

jalnic, cu straiele iroind i lipite pe trup.

Tresri deodat lîng mine un strigt :

— Ce este i ce s-a întîmplat ?

M-am rsucit ca pe teluri. Pe rumeneala zorilor se proiecta silueta

bietnaului meu cel descul i cu capul zbîrlit.
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M-am bucurat ca de-o butur bun. Am rspuns cu prefcut
linite eroic :

— Nu-i nimic ; am vrut s trec la plavie, la Nada Florilor.

— D-apoi, mi biete, aici nu-i Nada Florilor ; aicea ai intrat

ca s te îneci.

S-a întors spre umbrele unor tovari care soseau tocmai atunci :

— A intrat în Bulboana Mînzului !

— Vai de mine i de mine ! a strigat un glas rguit de femeie.

Ce facem noi acuma ?

— Nu facem nimica, mtu Ileana : dumneata du-te cu mo-
negii la ostrov. Eu îl pun pe biet în rînduial i-1 aduc numaidecît.

Momîiele femeii i monegilor au trecut mormind dup folta-

nele ^ de stuf.

— Leapd de pe tine straiele, a poruncit învtorul meu, tr-

gînd de pe mine surtucul. Aa, leapd tot ; stoarcem. Pe urm te

încali i-i pui plria în cap i mergem unde se cuvine, ca s nu

întîrziem. Mai avem o bucat bun de drum.

Doream în acele clipe s mai am o deteptare fericit în cerdac,

la lumina lunii. Mi-am pipit ceasornicul i l-am tras din buzunraul

vestei. Se înecase. Fr am opri mult asupra acestei jertfe nou, am

apucat straiele adunate i le-am inut de-un capt. Tovarul meu a

rsucit cu putere din cealalt parte, uurîndu-le de ap. Atuncea mi-a

venit mie s-1 întreb cum îl chiam.

— M chiam Culai, mi-a rspuns el, uitîndu-se piezi la mine.

Acu, hai s mergem.

— Pe mine m chiam Dumitra.

— Aista va fi fiind numele tu de jamelie, cu care te chiam la

coal.

— Da. Din botez îmi zice Iliu.

— Aa mai vii de-acas. Stai oleac s vd cît de frumos îi ede.

Eram în pielea goal, înclat i cu plria în cap.

' Foltane — desiuri izolate de stuf. (N.R.)
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Culai a rîs scuturîndu-i chica :

— Mare minune, mi Iliu ! Haidem rpejor.

El poate îi fcea socoteala c aveam din îmbrcminte tocmai

ceea ce îi lipsea lui — pri cu totul de prisos, fr îndoial. Mi-a

luat sculeul cu cîrligele i sforile ; mi-a aezat ceasornicul cu ln-

iorul pe dup gît ca pe-o amulet. M-am luat cu pai mari dup
dînsul.

— N-am uitat tutunul.

— Bun, a rspuns el fr a întoarce capul ; îl uscam la soare o

dat cu straiele. Numai cît îmi pare ru de prostia ce ai fcut. Dac
te duceai la fund, nu tia nimeni i te mîncau racii.

Atunci, cu spaima acestei înelegeri, mi-a btut în ochi i cea

dlnti strlucire a zorilor. Am rmas uimit de ce era s mi se întîmple

i am cugetat la mîhnirea tatei i la satisfacia îaci Leona, nu c
m-am prpdit, dar c i-a ieit dreptatea aforismelor dumneaei cu

derbedeii.

Astfel, gol i cu idolul la gît, am trecut pe lîng luciul neclintit

pe care îl vzusem, i Culai m-a dus tot înainte. Se deteptaser pe

pmtufurile înalte i privighetorile de balt cu fluierturi i larm.

Cînd ne-am oprit, lumina alunga aburii peste oglinzile luminiurilor.

— Aici avem noi o trectoare, mi-a zis tovarul meu. Ca s nu

scptm în mîl, tragem dintr-un loc tiut numai de noi o scîndur

lung de trei stînjeni i groas de patru oii, pe care am împrumutat-o

de la moar...

Dup accentul indescriptibil al lui Culai, am priceput c «împru-

mutul» era un eufemism, un fel delicat de vorbire, ceea ce dezminea,

într-o oarecare msur, prerea zgripsorului despre derbedei.

— Acea scîndur o punem punte peste ppuriuri ; nici mai la

dreapta, nici mai la stînga, ci taman la locul potrivit, ca la inginerie...

Aa trecem pe-un colior de cocov, i iari printr-un col ingi-

neresc, unde ocrotim noi vergile. Dup ce-ajungem, uscam tutunul ;

pe cît am vzut, foia ai ascuns-o în cptuala plriei. Bem igri
i prindem pete.
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Dup cît mai observasem, amnuntele tehnice ale lui Culai erau

fcute s bucure pe domnu inginer a nostru.

Am svîrit trecerea noastr întocmai dup descrierea lui Culai.

i de pe punte pe cocov, printre lintii i nuferi, am trecut în ostrov,

în faa unui luciu adînc i limpede. Ajunsesem departe i în singur-

tate i rsritul se înflcra numai pentru noi. Departe, pe oglinzi, se

scldau rae. Nu s-au tulburat din petrecerea lor. Pe deasupr-ne
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treceau, fîlfîind rar, pescrui de coloarea ceei, i, ridicînd capui cu

plisc rou, ne priveau numai c-un ochi.

Pe cînd înaintam spre malul luciului printre slcii mrunte, o

parte din buruieni i papuri ale insulei plutitoare se agitar i se

rscolir, prefcîndu-se în înfieri omeneti. Erau tovarii notri

i doream s-i cunosc.

Mai înti am vzut dou chipuri de brbai, unul spînatec i us-

cat, altul c-o barb de arici crunt. De mai la o parte înl fruntea

îmbrobodit o femeie. în prima clip n-am avut contiina strii în

care m înfiam. Sexul frumos al ostrovului avea negei cu tufe de

pr în jurul buzelor i o voce deosebit de grav. Nu rîdea de mine ;

mila ochilor ei m-a învluit aa fel, încît mi s-a înclzit inima adu-

cîndu-mi aminte de primejdia prin care trecusem.

— Ai rînduit toate, mi Culai ?

— Rînduit, mtu Ileana.

— Dac ai stors straiele, întinde-le la soare. în colul tu, gtete

biatului undicioarele i d-i învtur.
Brbaii au mormit i ei ceva — mi s-a prut cu simpatie —

dup care i-au întors nasurile spre balt. Cel cu barba de arici s-a

aplecat grabnic, i-a încordat varga, i a adus la faa apei, în lumin,

o pltic argintie. M-am simit înfiorat i fericit i l-am urmat cu

supunere în cotlonul lui pe Culai.

— S-i aleg trei vergi bune de trestie roie, mi-a optit el, s
punem la ele a, cîrlige i plute i s te aezi colea, alturea de mine.

S tii, mi Iliu, c acei monegi sînt oameni blînzi i ai s te îm-

paci cu dînii.

— Desigur, am încuviinat eu nerbdtor.

El mi-a aruncat o privire dintr-o parte.

— Am socotit eu c, la un loc amîndoi, au o sut treizeci de ani.

Mai ales mo Hau, cel brbos, a avut atîtea de ptimit, încît, dac i

s-ar preface zilele lui negre în bncue de argint, apoi ar fi mai bogat

decît cneazul ugui de la Blteti
;
i, zice el, c s-ar duce la acel

cneaz, i-ar smulge cuma din cap i-ar trînti-o de pmînt.
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Eu nu pricepeam nimic. Culai mi-a prezentat rîzînd undiile al-

ctuite de el.

— Asta-i o poveste ; are s i-o spuie poate mtua Ileana, cînd

a fi soarele în putere i ne-om trage în buruieni.

Aa mi-am fcut intrarea în ostrov, mi-am aruncat undiile cu

rîm în balta adînc i m-am cinchit ^ atent ling ele, ca strmoul
cel de demult, care nu era mai îmbrcat decît mine.

* A se cinchi — a se stîrci, a se aeza pe vine. (N.R.)



Capitolul VII

LELEA ILEANA
ÎI ADUCE AMINTE DE TRECUT

Cit stau în balt, lîng tovarii mei, sînt fericit ca salcia ori ca

papura i parc nu m gîndesc la nimic, dar tiu c intr în mine

nesimit tot ce sun i tot ce se vede, ca soarele care lucreaz în

mîzga pmîntului i în ape. M grmdisem deci cu genunchii la

gur, într-o poziie potrivit ca s-mi pot supraveghia plutele celor

trei undii. Stm neclintit i aintit, concentrat în ochi. Ca i mine,

m stînga mea aproape, edea lelea Ileana. Dincolo de ea mo Hau i

mo Spînu. Preau momîi de lut. Din cînd în cînd numai, tresreau

i se puneau în micare. La dreapta mea, Culai, dup ce-mi rostise

numele ctr ceilali trei în desvîrita lor nepsare, ca i cum ar fi

fost vorba de dealuri ori de vi, se îndeletnicise o vreme cu straielt

mele, întinzîndu-le la o parte, pe cocan.
— Cocan, rspunse Culai nedumeririi din ochii mei, se chiam

stuful ars ori tiat la faa blii ori pe plavie. în cocan, mâi Iliu,

cat s umbli i s calci cu bgare de sam, ca între cuite.

M-a pîndit cînd mi-am aruncat privirile spre brbosul crunt,

ca,re trgea înc o pltic mare, argintie, din fundul luciului.

— Afl, mi Iliu, c mo Hau îngîn din gur toate lighioile

blii i ostroavelor.
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îmi ddea aceste informaii într-o oapt lin, ca s nu tulbure

pacea locului.

— Mo Spînu, mi Iliu, e mai mult mut : spune numai o vorb
într-o zi. Dar lelea Ileana griete i pentru dînsul. Lele Ileana, s-i

spui lui Iliu întâmplarea dumnitale adevrat, ca s se minuneze.

— îhî ! a îngînat lelea Ileana fr s-i întoarc obrazul i tr-

gînd adînc din igar.
— Iar în partea cealalt de balt, a urmat a opti Culai, unde

se vd ostroavele cu slcii, au clocit în iast-primvar patru prechi

de gîte slbatice i acuma ies cu patru dîrduri de boboci de se întru-

nesc |>e luciu, dup cum poi vedea, dac mai ai vreme s-i ridici

ochii de la plute i s priveti într-acolo. Deasupra, (în rchii, îi fac

acuma cuibare turturelele i din vreme în vreme s-aude cîntînd cucul.

Isprvindu-i treaba cu straiele, Culai i-a contenit i vorba. Tr-
gînd dintr-un cotlon, din stuh, cinci undii, unele mai lungi, altele
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mai scurte, Ie-a desfurat, le-a pus nad — mmlig ori rîm — i
le-a aruncat una dup alta pe luciu, tcut, grbit, atent, i a încre-

menit i el lsat pe vine, ca un idol, cu umbra rsturnat în balt.

Bobocii, în urma gîtelor btrîne, evoluau graios în partea cea-

lalt a lacului, spre rae, prin cele dinti fulgerri ale rsritului.

Mo Hau, brbosul cel crunt, apuc iar varga ; sfoara îi vibra lung

i pe faa undei iei zbtîndu-se pltica cea mai mare din acea dimi-

nea. Spînu i Culai cîrnir uor nasurile spre partea lui. Lelea

Ileana scuip mucul de igar i, apucînd c-o delicate surprinztoare

vrgua ei cea mai subire, începu spectacolul unei lupte cu un au-

tohton al iezerului.

— Crapu ! mi-a optit din dreapta Culai. Apoi a adogat nu-

maidecît : Bag de sam !

Mi-a zvîcnit în piept inima. Una din plutele mele plecase i se

ducea la fund. M-am zvîrlit nprasnic spre varga i am tras-o mai

repede decît s-ar fi cuvenit dup stilul elegant de la Nada Florilor.

Cînd am cumpnit în palme cel mai mare costr ce-mi fusese dat a

vedea pîn în acea zi memorabil, am închis ochii fericit.

Acuma, gîndeam eu, se poate spune c sînt pescar. Pot s fumez

la nevoie i o igar. i pot privi cu dispre la cei care prind opt

chitici mruni la ieztur, în marginea tîrgului.

igara a rmas numai o dorin fugarnic, fr urmri, ca i

fulgerul albastru al unei libelule.

în cel dinti ceas dup rsritul soarelui, am avut impresia c
ne-am aezat acolo, la marginea plviei, pentru o întrecere. Petele

trgea necontenit la cîrlige i adunam în scultee bun dobînd.

Poposisem deci în locuri încîntate, unde timpul n-avea noim i

fiin.

Abia tîrziu am bgat de sam neclintirea plutelor mele. Soarele se

ridicase deasupra pmtufurilor de stuf i sgeta cu înverunare. To-

varul meu Culai i-a prsit locul, a trecut la hainele mele expuse

ca o jertf zeului luminii i mi-a adus cmaa.
— Trage-o pe tine, Iliu, m-a sftuit el, ca s nu i se cojeasc

la noapte spatele. Soarele plete ; se poate s ne vie ploaie.
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M-am simit dezolat.

— Dac plou, ce facem ?

— Nu facem nimica : stm aicea pe ostrovul nostru. Uneori, pe

ploaie, trage petele mai tare decît pe vreme frumoas. Iar dac ne

rzbete, avem oleac de colib de stuh, la marginea plviei.

Mi-am întors privirea spre locul pe care mi-1 arta el împungînd

într-o parte cu fruntea. Am vzut un fel de covru, din alte vremuri.

— Foarte bun colib, m-am bucurat eu.

— Se-nelege c-i bun, a hotrît cu trie Culai, cu toate c nu

e tocmai colib. Avem i un ceaun de fiert mmlig.
Deci în acel ostrov de la Nada Florilor se gseau unele unelte i

se nscocise i focul. De haine, pe cît se vedea, n-aveam numaidecît

nevoie, dar foamea o simisem chiar în clipa aceea mucîndu-m.
Culai a îneles i a rîs :

— Mai îngduie o îr... m-a sftuit el.

Am rîs i eu puin ruinat c tovarul meu m pricepuse. Prive-

litea vie a luciului se isprvise ; rae, gîte, liie, i bodîrli * se re-

trseser în culise. Se stîrnise pe iezer deodat o pînz de creuri

mrunte de coloarea oelului. La marginea plviei îns, limpezimea

îmi aprea tot neclintit, i am vzut aproape de mine, intrînd înot

sub podul plaurului ^ pe care ne aflam, o broasc estoas. «Broasca

cu covat» a numit-o Culai. în urma ei au aprut gîngnii ovale,

încrestate cu tighiluri de purpur. Suiau din adînc i coborau în adînc

pe scrie invizibile. Treceau i stoluri dese de petiori mruni ca

nite ace. Dintr-o dat am simit în auzul pîn atunci aromit zvoana

cîntreilor mici de balt. upiau pe fire de lejnicioar ^ pitulici cît

alunele, cu piciorue dea ; cîrîiau fr psare i ruine, legnîndu-se

pe trestii, privighetorile de balt.

— Acum soarele-i sus, mi-a zîmbit sexul frumos al insulei. Petii

au intrat la hodin, — s-or hodini i pescarii.

* Bodîrlu — cufundar, pasre de ap de mrimea raei. (N.R.

' Plaur — insul plutitoare. (N.R.)

* Lejnicioar — plant agtoare de ap. (N.R.)
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în ostroavele cu slcii din ceea parte, a cîntat de trei ori cucul ;

îndat a sunat rspuns din preajma noastr cea mai apropiat.

Lelea Ileana îmi fcu semn cu ochii spre brbosul crunt :

— Bat-l pustia s-l bat !...

Mo Hau mai slobozi o chemare spre cealalt parte a blii i

cucul din ostrovul cu slcii îi rspunse numaidecît.

Cei doi btrîni s-au ridicat de la locurile lor i au prins a se dez-

mori rsucindu-i trup i brae în toate felurile. S-au uitat încolo

i încoace, cutînd un loc umbrit. Brbosul s-a oprit puin lîng mine

ca s cerceteze deaproape ceasornicul ce-mi atîrna de gît. S-a dus

apoi mai încolo, ca s-i rsuceasc o igar i s scapere.

— Acu las undia, m-a îndemnat el întorcîndu-i obrazul i

zvîrlind fum de tutun spre mine. Te dai încoace la umbr. Facem foc

i ne punem inima la cale.

Am ascultat i m-am retras spre colib, unde lelea Ileana pregtea

gtejele i ceaunul. îndeplinindu-i rînduiala ei, lelea Ileana fcea

diferite reflexii. între altele mi-a dat i o învtur.
— Azi petele s-a lenit mai devreme decît alt dat. Ieri, soarele

s-a uitat înapoi de dup nourii asfinitului i cucoul a pit pîn la

pragul bordeiului i mi-a trîmbiat de trei ori la ir. Am îneles c
astzi are s se schimbe vremea.

— Aa spunea i Cuiai ast' diminea, am rspuns eu, amin-

tindu-mi prognosticul tovarului meu.

— Apoi da, mi-a zîmbit lelea Ileana ; a învat i Culai ce-au

uitat alii.

Culai umbla modest i supus în preajma stpînei ostrovului. îi

îndeplinea cu hrnicie partea lui de slujb în acel ceas al zilei. Cur-

ise de coaj ceaunul i-l aducea plin cu ap din balt.

— Asta-i bine aici, a observat el, c nu-i nevoie s ne mai tru-

dim cu fîntîna. Acuma s-aduc cujba, lele Ileana,

— S-o aduci.

Culai a înfipt lîng foc dispozitivul strvechi i a aninat ceaunul

în clenciul lui, deasupra flcrii.
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— Lele Ileana, a vorbit el apoi cu oarecare tain, acu, pîna ce

fierbe apa i curim petele, cît sîntem numai noi trei i monegii

aipesc la umbr, ar fi potrivit s spui bietului istuia al nostru lliu

întîmplarea aceea de la Blteti.
— Apoi ce trebuin îi face unuia ca dînsul povetile mele ? a

rspuns femeia, ridicînd spre noi mila ochilor ei castanii. Las' c nici

nu-s poveti ; îs dureri ale vieii mele. Ce s fac el cu dînsele ? El

vine aici din zburdciune ;
pe urm se duce la ale sale i uit.

— Lele Ileana, lliu aista pe care-1 vezi nu-i ca ceilali pui de

tîrgov. L-am cîntrit eu, i nu-1 am de vînzare. Pe cît am bgat de

sam, e i crturar i, poate, cîndva, i-a aduce aminte i-a scrie, ca

s afle de cîte ptimete lumea srman. Mi lliu, s-a întors el spre

mine, tare-i grea i amrît viaa noastr ! Cum spune biata mmuca :

«Noi mîncm într-un genunchi i, cît ne-am ters o dat la gur, am

i mîntuit, ne-am sculat i ne-am întors la ncazuri. Pe cît de goi

sîntem, pe-atîta de flmînzi. Ne arde soarele vara, zice tot mmuca,
ne spulber vifornia iarna i nu ne gsim culcu bun niciodat !>^

— Apoi m-ta e un fel de firoscoasa, a încuviinat lelea Ileana.

Dar tu nu sta degeaba. Cît spun eu, tu d zgneat ^ focului, c-o leac

de stuh.

Culai a aruncat cîteva grunzuri de sare în apa ceaunului i a

presrat fin de porumb ; dup asta a rupt un mnunchi de stuf

uscat, zdrînd flcrile deocamdat lenee.

— De ce-ai presrat asupra apei mlai ? am întrebat eu cu

interes.

— Ca s fiarb apa mai degrab, mi-a rspuns privindu-ma

lung lelea Ileana. Nu spun eu, mi Culai, c bietul ista e cu gîndui

la ale sale, nu la paniile mele ? Chiar nu tiu ce-i pot spune.

— Spune-i de pe cînd erai...

— Ehei ! De pe cînd era lupu cel i eu nevast tînr, a oftai

lelea Ileana, fr a-i încetini treburile ei. Cura de solzi plticile c-o

^ Zgneat — zor, aîare. (N.R.)
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custur i le despica pe la pîntece. Cît trebluiesc i spun, tu nu uita

de âpu, mi Culai, a adaos ea.

...i triam c-un pdurar în nite pduri ctr munte, spre P-
tru-Vod...

Cur bine i melesteul ^, Culai, vd c prinde a se înfiora apa în

ceaun. D un abur de sare plticilor }i le aeaz în proap.

...i trind eu cu acel pdurar dup dragostea noastr, socoteam

c lumea-i a mea.

Fina e aninat în cornul din fund al colibei, mi Culai.

...Stpîn al nostru, unul cneazul ugui, aa-i era porecla. Vine

cu ali vîntori într-o toamn, i cu haitai din Ghindoani, s bat

nite pripoane cu mistre, chiar în preajma pdurriei unde triam

eu cu soul meu Gavrila Macavei. Locul se chiam «La Cumpn».
Au fcut ei vîntoarea cum au tiut ; eu, cu treburile mele, nici n-am

dat ochii cu acei boieri. Au pucat ei nite mistrei, s-au întors cu ei

în prîng la pdurrie. Au fcut foc în poian i au benchetuit. Au

trimes pe Gavrila cu haitaii la orînd la Ghindoani, ca s le deie

orîndarul - cîte-un gologan ori cîte-un phrel de butur.

Nu lsa, mi Culai, s stupeasc prea tare ceaunul în foc.

...Am primit porunc de la camardinerul ^ lui ugui Cneazul s
atern paturile în cele dou odi de oaspei : cinci boieri vîntori în

odaia cea mare i ugui, stpînul nostru, într-o cmru.
L-am vzut venind dinspre focul din poian. Nu-1 cunoscusem

pe acel ugui pîn atunci. Era greoi, puhav i spîn. Cum m vede,

rîde la mine. Am rîs i eu dup cuviin. Bag de sam c-i cu chef.

M-a chemat ia aa cu degetul, ca pe-o celu.
Pune mîna pe melesteu, mi Culai.

...Zi-ce : Vin încoace, nevast. Cum te chiam ? Zice : D-te mai

aproape. Zic : Atept de aici porunca mriei tale.

El rîde : Uite ce-i. S-mi aduci la aternut un ciubra de ap
fierbinte, pentru picioare.

* Melesteu — fcle. (N.R.)

* Orîndar — cel ce ine în arend cîrciiuna proprietarului (orînd). (N.R.)

' Camardinerul — camerier la o curte domneasc. (N.R.)
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Zic : La treaba asta mai bine s te slujeasc camardinerul m-
riei tale.

El rîde : Dar itu n-ai putea ? i m-apuc de brbie, deasupra zgr-
diei de hurmuz.

Eu îl plesc peste lab i-1 feresc.

El se jimbeaz ^
: Eu poftesc s te vd pe tine aducîndu-mi ce-mi

trebuie.

îl feresc iar : Nu cumva i s-au aprins clciele ?

Zice : Nu ; am un capri !

Ptiu ! zic, du-te la cpria mriei tale i las lîn pace nevestele

cretinilor. Ai învat mria ta la Paris asemenea milii. Ai uitat

i-a gri moldovenete.

El se strica de rfs i m ia în piept s m împing în cmru.
Cînd m-a cuprins mai strîns, n-am ipat, ca s n-aud cei de la

foc. Am crînit : Ard-te para focului de spîn ! M-am rsucit asupra

lui, dîndu-i un cot în pîntece i l-am repezit de pe prisp cît colo. A
czut pe spate i s-a dus de-a dura în prvli. Aman ! Chiu ! Vai !

Ce este ?

Au dat nval ceilali boieri cu camardinerii, bolborosind i zvo-

nind în limba lor. L-au ridicat. îi pocnise nnîna dreapt de sus, din

spat... Au venit asupra mea i m-au lovit ; m-am aprat cît am
putut ; m-au legat i m-au dus pe loc la închisoare la Piatra. L-au

apucat i pe Gavrila Macavei, cum c m-ar fi pus la cale s svîresc

asemenea fapt.

Mi Culai, nu sta cu gura cscat i mestec bine mmligua. Eu

grijesc de pltici i de mujdei.

— Pe urm ce s-a mai întîmplat, lele Ileana ? am întrebat eu cu

nerbdare.

— D-apoi ce putea s se întîmple, a rspuns cu grea stpîna

ostrovului. L-au prpdit în bti pe pdurar i l-au jertfit fr
vin ; nici n-a mai apucat s se înfoeze la curtea de judecat.

Lelea Ileana a privit cu ur în negura trecutului :

^ A se jimba — a nnji. (N.R.)
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— Iar pe mine, pentru c am rpus pe acel Cneaz, ugui, m-au
osîndit la opt ani. L-am blestemat chiar atunci : a i pierit prin stri-

nti, dup cît am auzit.

Spînu i BârbosH s se înfieze la osp ! a poruncit ea localni-

cilor ostrovului de la Nada Florilor.

Pentru întîia oar am mîncat cele mai minunate bucate cu pu-

tin, servindu-m cu mînile ca în preistorie i uitînd cu des\'îrire

uneltele mo<ierne din casa lui domnu inginer a nostru. Dup aceea

ne-am întins pe spate la umbr, ateptînd cu nepsare ploaia. Numai
lelea Ileana a mai rmas o vreme singur, descîntînd cioveiele ^ i stu-

pind focul, fcînd semne i închinîndu-se cînd spre soare, cînd spre

balta misterioas.

— Petele a fost cam prea spuzit de sare, mi-a optit Culai ; socot

c eti însetat ca i mine.

— Mai pot rbda, am rspuns cu lene.

Setea îmi era cumplit ; mi se uscase limba în gur. Apa din

jurul ostrovului era plin de gîngnii mari i mrunte, pe care le ve-

deam cu ochii
; i de altele i mai mrunte pentru care, ca s le

deosebesc, a fi avut nevoie de instrumentele din laboratoriul gim-

naziului nostru. Era mai bine poate s nu fi ajuns la cunotina acelor

instrumente i a elementelor de higiena. Viaa mi-ar fi fost mai

simpl i apa din preajma plaurului mai acceptabil.

— Atuncea cît rabzi tu, mi-a zis Culai cu un rîs nesuferit, uit-te

cum scot eu ap din adînc, mai bun decît la cofetrie. Noi avem

aici o cimea pe care tîrgoveii n-o tiu i-o pivni mai bun decît

la voi acas. Vezi tu ulciorul ista pe care-l trag din tainia noastr de

sub plavie ? Are frînghioara cu care îl cobor i greutatea de cremene

care îl atîrn. îl trimet la fund gol i astupat cu plut. Cînd ajunge

la izvoarele de acolo, scot pluta trgînd de aa ei i ulciorul se umple

de forfoteala ipotului de la adînc.

Cui nu i-i sete, n-are decît s nu beie !

' Cioveie — obiecte casnice vechi, de lepdat. (N.R.)
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Explicîndu-mi acel complicat meteug al oamenilor primitivi din

locuinile lacustre, Culai svîrea scoaterea apei reci din pivnia

iezerului.

— Nu ncji bietul ! 1-a ameninat de departe lelea Ileana.

Ca bun tovar, flcoaul cu pr zbîrlit mi-a prezentat întîi mie

ulciorul.

Am sorbit din el, descoperind abia atunci în viaa mea plcerea

apei. Am deprtat o clip ulciorul de la gur i am rsuflat adînc

ca dup un început de asfixie.

Am but iar prelung. Bun ap, rece ap, ca pentru o sete srat
ca a mea i pentru o ari ca aceea care m apsa.

— Mai bei o gur ? m-a întrebat biruitor Culai.

— Pe urm.
— Aa-i c-i bun ?

— Grozav.
— îmi place c vorbeti cu dreptate, mi biete. Acuma scoal

i s mergem s potrivim undeva, subt o perdea de stuf, straiele tale.

S-au uscat, dar n-ai nevoie s te îmbraci cu ele. Acui plou.

într-adevr, vzduhul neclintit al amiezii ne cocea ca în cuptor.

Din miazzi creteau nouri, dezvoltîndu-se spre cupola cerului. Un
vîntior fîlfii în pmtufurile trestiilor ; luciul s-a umbrit i s-a zim-

uit. în linitea mare a cuprinsurilor, s-a auzit în deprtare sunînd

ploaia.

Venea împotriva noastr ca un painjeni. Curînd sticli în mr-
gele oblice. Foltanele de stuf tresrir, frmîntîndu-se. Balta scapr
de bulbuci. i painjeniul de stropi ne învlui brusc, ap>oi se liniti

asupra noastr o ploaie cldu i totui rcoritoare.

Sexul frumos al insulei se retrsese sub coliba ubred. într-un

col mo Hau, în cellalt mo Spînu, ca nite ihtiosauri, se trseser

domol în umbr, aa încît s n-o supere cumva pe lelea Ileana.

Eu, ca i Culai, primeam ploaia, care îmi uroia de pe pr, ca

pe-o desftare, aa cum o primea întreaga împrejurime de la Nada

Florilor. Slcii, liane, papur i trestii sticleau de un rîs real pe care

îl simeam i în mine.
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Stînd cinchit la marginea ostrovului, am observat deodat foirea

formidabil a blii. Toate lighioanele ei de la adîncuri suiau în zig-

zaguri spre acele de fulger ale ploii. Erau mii de crustacee neclasate

înc de naturaliti, de toate dimensiunile mici, de colorile i desenu-

rile cele mai surprinztoare. Coloane de alevini ^ care abia atunci

intrau în viaa lacului, abia avînd forma sipeciei, cu punctul enorm al

ochiului în mica lor transparen. Puzderie de alii mai mriori evo-

luau cu instinctul primejdiei, învîrtejindu-se într-o latur i fugind

de umbra ghimpoas a bibanilor sau de gura de balaur a tiucii.

Spre limpezimea fundului, carai cu reflexe de aur vechi, crapi b-
trîni cu solzii ruginii. Scoici, melci, lipitori i erpi, întreaga faun
iar numr, fiica mîlului primordial, se frmînta într-o monstruoas

bucurie sub tremurul ploii de primvar.
Era bucuria vieii i a morii, i a transformrii necontenite.

Cînd ploaia conteni i se aezar iari strluciri pe lac, lelea

Ileana prsi coliba i veni lîng noi.

— Nu e chip de stat acolo, zîmbi ea ; m doare capul de horaituî

monegilor
; parc-ar fi balauri...

Privisem atent la acel zîmbet, care era mai mult o crispare. St-

pîna ostrovului s-a aezat cu coatele pe genunchi i palmele cuprin-

zîndu-i obrajii, lîng o tuf de mr pdure, crescut pe plaur dintr-o

semincioar adus de vînt.

— Lele Ileana, am întrebat eu, fcut-ai acei opt ani de în-

chisoare ?

— Fcut, Iliu. Nu mi-au iertat nici o zi.

Sticliser în ochii ei lacrimi.

i i-a întors ctr pîcla albastr a munilor, departe, acolo unde

avusese tinere i bucurie. Am cunoscut în înfiarea ei cea mai

cumplit mîhnire a dezndejdii.

' Alevin — pui de pete. (N.R.)



Capitolul VIII

NCAZURILE BRESLEI

în prima clip, viaa acelui trib de pe ostrovul de la Nada Flo-

rilor îmi pruse fericit i uoar. în inima mea fceam supunere

i jurmînt legii lui ; îmi plcea i soarele pe balt, i stufurile i

slciile unde cînt cucul i alte neamuri de paseri, i ploaia ce-mi

dezvluise un spectacol rar, i mai ales apa cu petii, din care

mîncasem o friptur aa de bun — cam srat. îns vzusem obra-

zul lelei Ileana i-mi aprur apoi mumiile de argil ale btrînilor.

Entuziasmul meu s-a domolit.

— Eliei ! mi biete, mi-a rspuns Culai la o întrebare a mea ;

dup cum i-am mai spus, viaa noastr e destul de grea.

Mo Hau a mormit :

— Ca s mînînci petele pe care-1 prinzi, trebuie mai înti s-1

frigi. tii tu s faci foc ?

— Fac, cu chibrituri.

— Te bizui pe nimic, i-a strîmbat mo Hau gura într-un rînjet.

îvlai înti chibriturile nu i le d nimeni degeaba, i nou nu ni se

cuvine s facem asemenea cheltuial. Afar de asta, învat-ai s
aprinzi foc pe vînt i ploaie ? Cu chibriturile tale nu faci nimic.

— Ba asta înc n-am învat.
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— Apoi s tii tu c aista-i cel mai greu meteug al nostru.

Noi facem foc cu ostromenturi mai vechi decît cele de la tîrg.

— Da : cu amnar, cremene i iasc.

— Vd c eti învat. Cremenea scoate scîntei : caut-o prin nite

prundiuri la Moldova. Faurul s meteugeasc o cri moale. Iasca,

du-te i-o gsete la o pdure veche ; fierbe-o ca s-o moi i usuc-o.

Acu, duip asta, alege crengue, muchi i stuh uscat ; f un umoiog ;

bate în cremene cu amnarul, aprinde un firior de iasc
;
potrivete

crbunaul în umoiog, învîrtete braul de trei ori ca s-i dai vînt i

flcruia a^eaz-o în cldirea de vrescurele de mai înainte pregtit.

Am s te înv eu pe tine meteugul acesta i n-ai s m uii toat

viaa.

— Apoi, mo Hau, s-a amestecat lelea Ileana, Iliu nu triete

în slbticie i n-are nevoie de învtura asta.

— Cine tie, cuscr Ileana ! în viaa lui cade într-un ncaz ;

ajunge fugar i pribeag la vreme de noapte i frig...
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— Ptiu ! îl menesc s fie ferit în viaa lui, srcuul, de ce pti-

mim noi obijduiii...

— Ba eu, cuscr Ileana, i-oi alctui într-o pungu de piele mies-
triile acestea i le-a purta cu sine : s nu-i trebuiasc. Dac mi-a mai

aduce cîte-o leac de tutun i-o leac de rachiu, l-oi mai înva i cele-

lalte. Ca s poi fierbe la acel foc o mmlig îi face trebuin ceaun

i culier ^ i mai înainte de acestea, fin. Cat sit, s-o cerni. Dar
mai înti i mai înti s ai ppuoi, s-i desghioci i s-i macini la o

moar ca asta ce se afl nu departe de aici. Dar mai înainte de toate

s ai o bucat de loc, s-1 ari, s-1 sameni, s preti i s aduni

ppuoiul...

Lelea Ileana i-a subiat gura a zîmbet :

— îns, dup ce a adunat i a svîrit toate, nu uita c-i mai

trebuie cujb...

— S zicem, a urmat mo Hau brbosul, c în loc de cujb face o

vatr din trei pietre, ori trei brazde, i potrivete ceaunul deasupra.

Apoi tot mai are nevoie de melesteu, de sare, cci nu-i nimic mai

nesuferit decît mmliga nesrat. Nici fund nu-i trebuie numaidecît
;

rstoarn mmliga pe o frunz de lipan, dac n-are cu sine în traist

un tergar de cînep. Apoi la mmlig îi mai trebuie adaos. Dac e o

vreme potrivnic, de nu poate prinde pete, atunci scoate din traist

o ceap. Dac n-are ceap, caut în preajma malului acestei bli nite

usturoi slbatic : leord ori pir.

— Da' ce-i închipui dumneata, mo Hau, c tocmai asta are s
fac biatul acesta în viaa lui ?

— Orice-ar face, chiar dac fi-va inginer, învturile mele or

s-i prind bine. E mai greu s-1 înv, cuscr Ileana, ce face unul

ca noi cînd înghea balta, i aici, la vatra noastr din vremea verii

se suie lupii, fac cisl i url. Atuncea noi, mi biete, n-avem ce cta

acoiea, deoarece apa-i închis sub ghia ca sub stînc i va s ne cî-

tigm pînea între ceilali oameni.

Culier — fcle, mestecau. (N.R.)
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Dei mo Hau prea c rîde, eu am simit în glasul lui o dezolare

rece i profund care m-a înfiorat.

— Atuncea cum facei ? am întrebat eu cu sfial.

Mi-a rspuns lelea Ileana :

— Of, Iliu, atuncea începe robia noastr
;
i ine acea robie a

noastr pîn ce se-ntoarce iar soarele de primvar i ne chiam la

Nada Florilor cucul. Iarna, ne plecm fruntea în slujba tîrgoveilor

i roadem pîne uscat — dac-o avem i pe aceea — gîndindu-ne cu

lacrimi la ospul nostru de mai nainte. între ncazurile mele, eu am
dobîndit cunoaterea descîntecelor i doctoriilor. Am în bordeiul meu
strînse buruieni de leac. Mai cunosc rînduiala lehuzelor i a pruncilor

celor mrunei : pun în scldtoarea lor floare de fîn, îi trag i-i ung

cu undelemn, chem pentru ei somnul de la casele unde ard lumini sar.

S-a amestecat în sfat i Culai.

— Lelea Ileana face de dragoste i de scîrb...

— Piei, drace ! Asemenea lucruri nu se cade s le afle brbaii, i
tu, Iliu, nici nu crede. Dup cum vezi, nu-i uor drumul nostru spre

moarte, cum spune Mria firoscoasa, mama lui Culai. De asemenea o

duce greu iarna i ncjitul acesta, care mciete ca raa ori cînt ca

un cuc fr grij. El, aicea pe ostrov, uit de Ghenar i de Faur cînd

îi sufl vîntul din criv în sprturile sumanului. Atuncea intr ca o

cîrti prin unele case i cearc a sluji. Dac nu se împac aa, se da

pe lîng mririle de la primrie ; taie lemne pe la canelerie, car

ap, aprinde fînarele pe ulii. Dac-i d stpînirea cojoc, face de

straj. Ast iarn a fost strjer în ulia noastr, zis a Pietrarilor, i-a-

poi mai intr la mine în bordei, de se înclzete la vatr. Mai vorbim

de una, de alta, povestim cîte au fost, ateptînd s ne petrecem i noi

din ast amar via. Nu cunosc ce-a fi fcînd în asemenea timp mo
Spînu. Intr pesemne undeva într-o ghizunie i-i suge labele ca ursul.

A urmat un rstimp de tcere. Cei patru insulari m priveau

int, cu ochii lor de triste.

Am cerut alte informaii :

— Spuneai mai înainte c cel mai greu meteug e al mmli-
gii. Cum facei ?
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— Avem noi un secret... a zis grav mo Hau, chiorîndu-se iar cu

mirare la ceasornicul meu.

— N-avem pmînt, Iliu, i lum în parte, a urmat lelea Ileana.

Lum cîte-un ogora, ba în coada iazului Botoanilor, ba în arna
Mare. Puin lucrm, dup ale noastre puteri, i dintr-acel puin ne

ia trei pri i ne las una. Cînd chiaburul ar i samn, ne d sape

la prit ^i seceri la tiat strujenii, iar cînd începe a se coace ppu-

oiul, umbl oameni de-ai lui i rup tiuleii cei mai frumoi.

— Fr tirea dumneavoastr...

— D-apoi cum ? Fr tirea noastr.

Mo Hau a prins a rîde, foindu-se :

— S-i spun drept, inginerule ; secretul nostru este c ne ducem

i noi pe ogoraele noastre i furm cît putem noaptea. Mcinm
dup aceea la moar, dînd morarului dreptul su. Fr dreptate i

cinste numai cei bogai pot hldui. Aa c, a sfîrit brbosul, eu am
s-i fac ie pungua cu sculele focului. i cînd îi veni iar la noi, am

s te înv cum s prinzi racii fr s vîri mîna în cotloane.

— Asta mi-ar plcea, m-am bucurat eu.

Btrînii s-au sculat din locurile lor i s-au dus s-i caute undiile,

îns înc nu era vremea, soarele se afla sus deasupra asfinitului ;

plutea în jurul nostru un abur cald.

— Am vreme, i-a fcut socoteala Culai, s trec la cocov de

dincolo, s caut nite scoici pentru domnul Pajnainte al meu.

Fr s atepte nici un îndemn de la noi, cu micri scurte a dat

drumul de pe el straielor sumare care mai mult îl dezgoleau decît îl

acopereau, i lunec fr nici un zgomot în ap, ling plavie, ca un

animai în elementu-i obinuit. Trase dup el o traist de lîn i, îno-

tînd în picioare, i-o trecu pe dup gît. Se ls pe-o coast, cu mi-
cri sprintene. Cînd ajunse la o btaie bun de sgeat, lîng cocov
din fa, se rsturn dintr-o dat cu fruntea înainte i, o clip, i se

zri pe luciu numai furca picioarelor. Apru cu scoici în min i în

gur ; le strecur în traista atîrnat de gît i iar se cufund. îl pri-

veam cu jind cum se mic fr silin i fr zgomot, cumpnindu-se

cu mldieri sigure. Ca mine îl privea i un bîtlna cînepiu de pe
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tava verde a unei frunze de nufr : nu-i strica nimic din linitea Iui

posomorit i din peisagiul familiar. Pluti ca pe deasupra unui tova-

r i un pescru vînt c-un ipt vesel. Culai îi svîri neîntrerupt

operaia de cufundtor i se întoarse la ostrovul nostru cu aceleai

ondulri line de dihanie acvatic.

— Suta asta de scoici, vorbi el depunînd traista la adpost i aco-

perindu-i o parte din goliciune, suta asta de scoici o duc muteriu-

lui meu. Am cu dînsul contract. i-apoi el le fierbe, le toac, le pune

sare i piper, undelemn i legume, umple iar gocile, le leag cu a
i le fierbe rzbit. Zice c tare-i plac.

— Cu aa adaosuri poate face i mîncare de surcele, a rîs lelea

Ileana. Ascult, Iliu, s-a întors ea spre mine, dup ce i-a fcut cu

ochii semn lui Culai s se deprteze ; acu, dac te duci acas i te-or

întreba unde-ai prins petele, s nu cumva s le spui c ai venit aici

la Nada Florilor cu cutare i cutare oameni. S le spui c l-ai prins

la ieztur.

— Din care pricin, lele Ileana ?

— Din pricina asta c eti coler i tîrgov, iar noi sîntem cei

mai umilii dintre srmanii lumii, i nu se cade s stai în rînd cu noi.

S nu te mustre ; iar pe noi s ne prigoneasc cei de la poliie, pentru

c te ademenim.

Am stat i am cugetat, pîn ce m-am dumerit.

— îneleg, lele Ileana ; aa am s fac.

— înelegi pentru c eti detept.

— Ba pentru c-mi place tare aici i vreau s mai vin.

— Dar nu se supr profesorii ori ttuc-tu ?

— Cu tata sînt prietin
; coala o mai leg de gard ; nu mai apuc

cu aa primvar, ca la Nada Florilor.

— Ruga-m-a s-mi spui dac eti bietul inginerului de la pre-

fectur.

— Da, mtu Ileana.

— Mîndru brbat i serios. Nu te asuprete ? îmi place dac spui

c trii bine. Dar micua ta ce face ?
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Eu am plecat fruntea pîn ce mi-a ajuns brbia de ceasornic.

L-am auzit deodat btînd. înviase ! M-a fi bucurat mai mult dac
nu mi-ar fi fost ochii în lacrimi la amintirea mamei.
— Nu mai triete micua ta ?

— Nu mai triete.

— Mamuii tale îi zicea Polixenia ?

— Da, lele Ileana.

— Vai, Iliu, las-m s plîng i s bocesc, cci eu pe maica ta

am cunoscut-o cînd era pe lume, iar acuma îi ulcior. Cînd va bea ci-

neva ap din acel ulcior, iar cînd va bea cineva ap din acel ulcior

— repet tînguindu-se cu mîinile la tîmple lelea Ileana — are s bea

lacrimile ei, srmana, care n-a ajuns s te vad mare i mîndru. Eu
te tiu de mic, cînd îi descîntam de plinsori

;
i pe ddaca ta Anghe-

lina o vd cîteodat.

Lelea Ileana îi culegea cu arttorul drept lacrimile din gva-
nele ochilor i le lepda, cînd la dreapta, cînd ia stînga.

— Las-m singuric, puiule, a optit ea stîns. îa-i undiile i

du-te la cellalt biet. Tu eti mai srac decâ dînsui, cci el are

mam...

La bocetul ei, deodat, în acel ostrov al primverii m-am simit

întristat cum nu fusesem niciodat.

Lelea Ileana desigur îi dduse întiinrile, cit am stat eu tcut

i singur în colul meu cu cele trei undii ; cci într-un rstimp au

sosit pind cu fereal în preajma mea Culai i monegii.

— Am oblicit ' c ar fi înviat dihania, s-a mirat mo Hau apro-

piindu-se.

S-a uitat la ceasornicul meu i mo Spînu, mirosindu-1, apoi tus-

trei au prins a rîde i a se veseli, ca s mi se par primvara mai

plcut în acel ostrov.

— Iaca ce m-am sftuit eu cu lelea Ileana, a zis mo Hau ae-

zîndu-se lîng undiile mele. Mîne, spm un colior de grdin pe

care îl are ea împrejurul bordeiului, ca s punem fasole i alte legu-

' A oblici — a afla, a descoperi. (N.R.)
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muri ; aa c mini noi nu venim aici. Dar poimîni venim, tot cu ace-

eai rînduial ca azi. Dimineaa prindem pete, iar dupâ-amiazâ te

înv socoteala racilor. Gu patru vrgue de rchit i cu ce mai tre-

buie pe lîng ele, ai s deprinzi un meteug s te duci cu el i la

Pariz, s te fuduleti. Bun cuvînt ?

— Da, mo Hau, am încuviinat eu.

— Atuncea d pe obraz c-o leac de ap din balt, ca s-i lu-

minezi ochii. i mini, dup ce te hodineti, te duci în tîrg la o cspie

i cumperi de-un gologan o leac de carne ! poate ne rmîne i nou
ceva dintr-însa ; dar mai înti i mai înti alegem pentru raci.

— Nu uita i de altele... a adaos Culai.

Cunotinele mele pescreti dobîndeau perspective. Am reconfir-

mat înelegerea i, trgînd pe mine straiele uscate, îmi fceam soco-

teal c, pîn la partida mea de raci, mai aveam patruzeci i ceva de

ceasuri. M-am splat cu ap din balt i viaa mi s-a prut iari

frumoas.
— Mieii uit repede, mo Hau, a murmurat lelea Ileana pe cînd

ne pregteam de plecare.

Atuncea n-am îneles despre ce e vorba.

Culai a rmas la urm, ca s rup puntea spre rai. în întortoche-

rile acelor cocove i liane nu se putea rzbi nici dinspre luciu cu

barca, aa c ascunziul nostru era ferit i de pescarii cu vîre. Taina

trecerii de la mal n-o mai cunotea nici un alt pmîntean.

— Ba mai este unul care o cunoate, i-a adus aminte la observa-

ia mea lelea Ileana, dar acela nu mai triete prin partea locului.

S-a înstrinat i am auzit c ar fi acuma meter la o fabric... Petre-

ceam bine i cu acela, Iliu.

— Dup ce s-a dus, a rînjit mo Hau, nu ne-a trimes nici scrisori

nici telegrabnice... Ne-a uitat.

— N-a crede, mo Hau, am zis eu cu avînt.

— Are dreptate Iliu, a încuviinat lelea Ileana.

— Numaicît el e pe ceea lume, a observat Culai ; tocmai la

Pacani. Vine cînd i cînd cu trenul, s-o vad pe m-sa. Tatu-su

6* 83



Gheorghe Deca a murit. S-aude c Alecu vrea s-o duc pe maic-sa

acolo unde se afl el.

— Petreceam bine i cu acel flcoa, a suspinat femeia, dar

aa-s înelrile vieii, cum spune mama lui Culai. Triete bine la

Pacani, are vreo fat care i-i drag...

Pind repejor dup tovarii mei de pescuit, fceam în mine le-

gmînt s nu uit pîn la sfîritul vieii mele raiul de la Nada Florilor.



Capitolul IX

ÎN CAPvE AM ÎNSEMNAT I POVESTEA
LUI DUMITRACHE HAU

Acas, n-am gsit pe domnu inginer a nostru. Plecase la Boroaia,

ca s ia msuri privitoare la podul Moldovei, rupt de viiturile ^ din

urm ale acelei primveri. Mama Anghelina s-a bucurat de dobînda

mea ; m-a încredinat c pete mai frumos decît acela pe care i-1 adu-

sesem, rareori a vzut în viaa ei. Nu i-am spus nimic de locurile

unde hlduisem. Am rmas întrucîtva mirat c nu m întreab i

nu-mi cere amnunte despre asta. Am îneles mai tîrziu, ca pescar i

vîntor, c interesul profanilor e cu totul slab fa de isprvile noas-

tre. Niciodat laudele i uimirile celor de-acas nu sînt în proporie

cu entuziasmul nostru. Mama Anghelina se socotea pltit c-o laud

convenional ; mamei Anghelina îi plcea petele i-i fcea soco-

teal cum s-1 gteasc a doua zi ; avea trebi de nu-i vedea capul
;

o striga într-una, pentru ale sale trebuini, îaca Leona din camera

ei ; n-ar fi ieit dumneaei, s puie singur mîna pe ceva, doamne fe-

rete ! Aa c am rmas singur cu visurile mele.

într-un tîrziu, cînd a venit în cmrua mea s-mi fac aternu-

tul, ddaca s-a aezat înti cîteva clipe la marginea patului i a oftat

trudit.

' Viitur — puhoi. (N.R.)
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— îmi asfinesc ochii de somn, dragu mamei Iliu, a suspinat

ea. Am uitat s-i spun c a trecut la amiaz pe la noi cuscrul Hara-

lambie, întorcîndu-se de la tîrgul Botoanilor, unde are dumnealui

afaceri cu negustorii.

înti m-am bucurat : dar îndat mi-am adus aminte de pania
mea cu celandrul i m-am ofilit.

— Mi-a spus c 1-a vzut pe Colun la munte, dincolo de Rîca^

la ciobanii lui Oanea.

Iari am înflorit.

— S-a mirat dumnealui i i-a prut bine c ai avut atîta iscusin

s-1 aperi pe Colun de pieire. înti voia s fac o mustrare duduci

noastre, dar pe urm a lsat-o în pace, nu i-a mai btut capul cu

asta. Vzînd c domnu inginer a nostru lipsete, n-a stat pe loc decît

puin vreme ; a înclecat, i eu l-am petrecut pe jos pîn la poart.

— Cuscr Anghelin, zice, am poftit s-1 vd pe biet. Dac a
ti anume la ce balt îi însenineaz ochii, m-a abate clare, cci

atîta nepot am, i cînd m uit la ei, vd ochii Polixeniei noastre.

De-acu cine tie cînd oi mai veni la tîrf^. Foarte mi-a plcut cum a

alctuit el legmînt cu Oanea i cu feciorul lui Oanea i cu ciobanii.

A pofti s-mi scrie un rva.

Dup ce ddaca mi-a fcut aternutul, m-am culcat îndat i am

adormit dus, un somn.

M-am trezit dintr-o dat într-o ari mare. Nu puteam ti cît

e ceasul. Dup porunca îaci Leona, lampa i lumina lipseau clin c-

mrua mea, «ca s nu cetesc prostii» — cum spunea dumneaei. Am
auzit cîntînd cucoii, cu strnicie în vecintate, iar în deprtare,

stîns. Dup învtura uncheului meu Haralambie, am bnuit c ar

fi miezul nopii.

M mînca i m înepa în acelai timp pielea spatelui. Mi-am pi-

pit pe sub cmaa de noapte grumazul. Parc a fi atins o ran.

M-am înspimîntat. M-am gîndit c mi se umfl i mi se cojete pie-

lea de pe spate. N-ar fi nim.ic, dac asta nu m-ar împiedica s m în-

torc la Nada Florilor.
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S-a fcut oarecare lumin în înelegerea mea. De aceea ziua de

mini mi-i oprit : tovarii mei îmi observaser spatele i cum lucrase

<:supra mea aria soarelui. Pîn ce nu mi-oi lepda pielea ca arpele,

greu s m întorc în gradina de pe ostrov. Toate furnicile primve-

rii se aflau în spatele meu, înepîndu-m i mîncîndu-m de viu.

Cînd m-am rsucit în aternut, am slobozit un scîncet de durere. Am
srit în picioare, m-am izbit în u deschizînd-o i am btut cu

amîndoi pumnii la cmara ddacei mele.

— Eu sînt, mam Anghelin ; deschide.

— Ce s-a întîmplat, lliu ?

— Vino cu lumin, s vezi ce am ; nu mai pot !

Ddaca Anghelin a fost în clip în odi la mine c-o fclioar

de cear. I-am spus despre ce-i vorba ; mi-a scos cmaa de noapte,

mi-a privit spatele i s-a speriat i ea ; dar îndat mi-a adresat vorbe

de mîngîiere.

— Nu te teme, lliu, asta-i puterea soarelui ; stai o îr pîn

ce-aduc undelemnul de pojarni. Cum te-oi unge cu acel undelemn,

arsura i mîncrimea se potolesc.

Dup ce m-a doftorit, am rmas un timp popone în marginea

patului... Cînd închideam o secund pleoapele, vedeam toate scînteie-

rile zilei însorite. Am. cercetat ceasornicul de pe msu. Zece.

— Eu socoteam c-i miezul nopii, ddac.
— Ba cucoii au cîntat abia straja întâia, lliu ; eu numai m

lsasem pe pat, nici nu aipisem.

— ine mult, mam Anghelin ?

— ine pîn ce se ia de pe tine pielcica.

— Dureaz pîn mîne sar ?

-- De ce ?

A rîs, înelegînd.

— Dac eti rbdtor i viteaz, poimîine te poi duce iar la

balt. Cînd vei simi c te alini i i-i somn, te mai ungi o dat sin-

gur pe unde simeti usturimea
;
i dup aceea ai s dormi bine.

Cînd am rmas singur, m-am întins cu luare-aminte ca pe-o salte-

lu de ghimpi. Am stat neclintit, fr s pot adormi mult vreme.
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Am stîns fclia de cear, potrivindu-mi la îndmîn chibriturile.

Mi-au aprut în vedenie privelitile zilei. La un ceas tîrziu, în ceaa

halucinat, am vzut pe uncheul Haralambie calare. Mi-a pus mîna

lui grea în cretet.

— Cine-i voinic i viteaz, a îngînat el...

Cine-i voinic i viteaz,

St calare pe ncaz.

Ncazul meu prea a fi o mîroag murg...

Am deschis pleoapele. Se zrea de ziu.

„Acuma tovarii mei trec la Nada Florilor", mi-am fcut soco-

teala în gînd.

Mult mai tîrziu, dup ani i ani, am îneles c pentru toate pl-

cerile noastre mari pltim cu suferin. Atunci nu m-am gîndit la

asta i am adormit iari, profund.

în zorii zilei pe care o hotrîsem, m-am întîlnit iar cu insularii

mei, avînd cu mine cele de trebuin.

Se cuvine s mrturisesc c, între toate sistemele de prins raci,

fie vzute la specialitii cu care m-am întîlnit în peregrinrile mele,

fie aflate în enciclopedii, meteugul lui mo Hau mi se pare cei mai

iscusit i mai vrednic de luat în sam.

lat-l, cu toate fineele i complicaiile lui.

— Tutun este, precît vd, zice btrînul.

Depusesem undiile de pete i trecusem în alt parte, la înv-
tura rcritului.

— Sînt de asemenea i celelalte, urmeaz mo fiau ; racilor ra-

chiu nu le trebuie ; carne — da. Am gtit vrguele ieri...

— Vra s zic ai fost i ieri aicea, am rîs eu.

— Fost. Tu nu puteai veni cu spatele urzicat. Aa a fost politica

noastr, ca s stai acas i s te doftoreti. Acu, dup ce te-ai dofto-

rit, s-i dau învtur. Dar mai înti s-mi sucesc o igar ; tu n-ai

nevoie, racii îi prinzi i fr asta. Am tras un fum bun i mi-am în-

clzit nasul i barba. Bag de sam c întind pe plavie cele patns
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Lindicioare cu aele lor ; leg la capetele aelor cite o bucic de carne

i cîte un plumb ; zvîrl undiile, i carnea se duce la fund. Tu ai adus

carne bun, ca s ne înfruptm i noi : n-am gustat carne din toamna

cealalt ; dar racilor s tii c le place carnea aceea pe care casapii

n-o mai pot vinde ; racilor le place mai ales carnea cu amiros tare.

Aa c racii, mcar c n-au nas ca noi, o adulmec i se trag spre
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dînsa cu bucurie. Nu se afl alt dihanie pe lume, în vzduh, în apa

i în pmînt, care s caute hoit cu mai mare hrnicie precum este

racul. Din pricina asta, cînd s-a înecat Gheorghi aomir în Bul-

boana Mînzului acu doi ani, nu l-au mai putut gsi pescarii nici cu

cngile, nici cu voloacele, cci l-au mîncat racii de n-a mai rmas dirv

el nici cît un fir de mac.

Dup ce-am trimes la fund bucile de carne, ateptm un rs-

timp pîn simesc racii i prind a veni la ele, pipindu-le cu must-
ile. Pregtim meredeul ; cum vezi, e o cup de sîrm împletit, în-

trit în captul unui b, ca s ajungem cu ea mai deprtior. Cînd

aduci racul spre faa apei, îi pui pe dedesubt meredeul, cu care îl cu-

legi, cînd el îi d drumul de la carne. îl iai din meredeu cu dou de-

gete, aa ca s nu te-apuce cu cletele, i-1 zvîrli în traist. Bag de

sam, inginerule, lucreaz cum i-am spus. Eu mai sucesc o igar.

Bun tutun i-i mulmesc. S-mi spui dac-i plac racii.

— îmi plac, mo Hau.

— Atunci cat s tii a-i gti ; asta-i a doua datorie a rcarului.

înti s-i prinzi ; ai doilea s-i gteti. îi speli în trei ape...

— Numaidecît în trei ?

— Numaidecît, asta-i lege. Dup aceea, le smulgi aripioara din

mijloc de la coad. îi aezi în oal, torni peste ei un pahar-dou de

ap amestecat cu vin, srezi i-i pui la foc, neuitînd usturoi i alte

legume. Acoperi oala ca s fiarb în abur. Cu puin zam. de la ei,

pregteti mujdei ; iar mmliga s fie fiart îndelungat, aa cum o

fac ranii. S nu curg pe fund : aceea-i nscocire a tîrgoveilor. S
nu carecumva s le pui ou i undelemn, nici s-i împungi cu furcua

i s le scoi carnea cu linguria, cum am auzit c fcea Mavru
Codatu.

— Cine-i acela ?

— Las' c-i spun eu, c doar de ce i-s profesr ? Bag de

sam ; trage uor
;
pui lin meredeul. Brava ! Aista-i de cei btrîni^

S-ar prea c-s vrednic ucenic. Mo Hau e mulmit de mine.

în singurtatea stuhurilor neclintite i solemne, soarele curgea ca

aurul. Era la al cincilea ceas al amiezii ; tovarii ceilali îi potri-
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veau undiile pentru alt toan de pescuit. Eu i mo Hau ne aflam

singuri în colul de miaznoapte al ostrovului. Profesorul meu a tras

pe furi din sîn grfioara verde ce-i adusesem i a gustat din ea.

— Acel Mavru Codatu era stpîn la Corneti, m-a informat el ;

acel care mînca racii cu furcua i cu linguria. Pe atuncea nu eram

undiar ; m fleam c am pmîntul meu care mi se împrise la 64,

i cîntam i un cîntec :

De-acH tiu c-am s triesc,

C-am scpat de boieresc.

— Ce vorbe-s acestea, bre Dumitrache Hau ? m întreb Ne-

delcu, vechilul lui Codatu. Ce vrai tu s fac boieru cu pmîntu dac
nu 1-u lucra cu oameni ca tine i ca alii ?

— Domnu Nedelcu, zic, noi ne lucrm pmîntul nostru ; el s
i-1 lucreze pe-al lui.

— Cu ce ?

— Cu palmele, ca noi.

— Mi Dumitrache Hau, boieru-i boier ; cum s-ar putea s fac

ce spui tu ?

— Atuncea — zic — dumneata vrai s intrm iar la robie ? Vd
de-o vreme pe atîia care au luat bani pe munc de la dumneavoas-

tr. Puini bani toamna ; mult munc vara ; c le punei asemenea

nart ^ de nu se mai pot descurca. Vd pe Necuîai Calapod, pe Ghi
Ungureanu, c au intrat iar la robie. Pe lîng acetia, muli alii...

— Mi Dumitrache Hau, îmi întoarce cuvînt acel Nedelcu ; vd
c eti clnu i te ii cu nasul pe sus. Ai s ai i tu odat o nevoie,

i atuncea n-ai s te duci la bancherul Daniel de la Iai ; ai s vii la

curte. Iar eu am s-i spun : nu te tiu, nu te cunosc ; tu eti din lun,

nu e§ti de pe pmînt.

— Aa s fie, m-am îndîrjit eu, s nu-mi dai ; mie nu-mi tre-

buie bani de la ciocoi.

' Nart — norm. (N.R.)
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Inginerule, fii cu urechea la mine, dar cu ochii la undicioarâ !

Pe vremea aceea, Ilinca nevast-mea cldea zestre fetei i umbla

s-o mrite. Nu ne învrednicisem a avea decît o fat -o chema Aglaia.

Am vîndut ovsul la tîrg ; am mai dat cîteva oi, am fcut ce-am f-
cut, i o mtu a mea, Casandra lui Filip Cîrnu, a prins a cerca ici-

colo, s negueze un mire potrivit. Nici n-apuc Mnil i gospodina

lui s-aduc la vedere pe feciorul lor, numai iaca s© bolnvete Aglaia

noastr de tifos. Au venit babe doftoroaie din sat, — ce s se priceap

ele ? Moare fata. Nunta ei — îngropciune.

La noi la ar îngropciunile îs mai scumpe decît nunile. Popi,

pomeniri, praznice...

M gîndesc eu c am un cumtru, care-mi botezase fata : unul

Gavril Baba, crîmar. Om btrîn i cuminte.

M duc la el :

— Cumtre Gavrile, iaca aa i aa, f-mi bine c-o sut de lei.

— Bucuros, zice cumtru-meu ; numai s-mi spui cînd îmi în-

torci datoria.

— Apoi la toamn, cînd strîng ppuoiul.
— Bun ; eu n-am nevoie de bani ; îmi cari în sîsîiac ^ zece mlere

de cucuruz.

Zic :

— Fie cum spui ; îi aduc la toamn zece miere, cci am sem-
nat cu îndestulare cucuruz, cum îi spui dumneata. în loc s-l duc la

tîrg, i-1 pun în sîsîiac, cum îi zici dumneata.

— Bun, ne-am îneles, facem înscris la primrie. Cu stînga pul

degetul pe cruce unde i-i scris numele, i cu dreapta iai banii. i-a
da i numai pe cuvînt, cci te tiu om de treab, dar sîntem trectori.

Dumitre ; mîni pot s mor ; rmîne nevestei i copiilor în saltar

hîrtia.

— Puchea pe limb-i, cumtre Gavrile. N-avea grij dinspre

partea asta. Bem vin nou la toamn, cînd îi aduc cucuruzul, cum îi

spui dumneata.

Sîsîiac — un fel de patul pentru porumb. (N.R.)
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Zis i fcut ; dau înscris în primrie, îmi numr banii, îmi în-

grop copila. Gata. Nevasta o bocea în toate zilele, de-mi venea s iau

cîmpii.

Nu trece mult i, cu cinci zile înainte de Sintilie a acelui an 1867,

bate piatra Ia noi la Cerneti i-mi face ppuoiul una cu pmîntui.

înainte de acea cumpn mare, alesesem ceva orz. Dar lui cumtru-

meu Gavril îi fcea trebuin cucuruz.

— Nu-i nimica, m mîngîie el ; n-ai anul acesta ; vei avea la

anu ce vine. Numaidecît s prefacem înscrisul.

— S-1 prefacem, cumtre Gavrile.

— Ba eu a zice. Dumitre, s facem noi doi înti o socoteal i

pe urm ne-om duce la primrie. Cele zece miere de cucuruz —
cum îi zic eu, he-he ! — cele zece miere de cucuruz care îmi fac mie

trebuin, eu le cumpr de la tîrg cu alt pre. Anu-acesta, cucuruzu-i

scump. S-a vedea pe urm preul adevrat. Punem în hîrtie : «Cu

preul care va fi în tîrg la 15 septemvrie viitor».

— E bine aa, cumtre Gavrile, zic. îi sînt mulmitor c te

pori cu mine ca un cretin.

Apoi ce s-i spun ? La o nevoie s-au adaos altele ; n-am rspuns

datoria nici anul al doilea. Dintr-o sut s-au fcut trei, dup aceea

a trecut mia.

La judecat, cumtru-meu Gavril Baba, pe ling hîrtia de învo-

ial la care ajunsesem la urm, a înfoat i pe celelalte pe care le

strînsese an cu an în saltar. M-a dovedit cu avocaii. C s-mi ieie

pmîntui în folosin pîn ce s-a despgubi.

Fiind eu brbat fudul, am strigat atuncea cu îndrzneal :

— Da m rog dumneavoastr, ce fel de judecat e asta ? Cum s
m lsai pe drumuri ? Ce fel de judector, care ine legea în mîn
i nu m apr de leorbiala * avocailor ? Dup cît arat ei, eu a fi

cel mai pctos om., cel mai mare tîlhar ! încaltea trimitei-m la

ocn !

^ Leorbiala — flecreal. (N.R.)
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— Te-om trimite i la ocn — au rîs ei — dac nu-i vîri min-

ile în cap.

— Vai de mine i de mine ! Cum s rmîn eu orfan de pmîntui

meu ? O singur datorie am, nu patru. Punei-mi dobînd la zece

miere de cucuruz i m-oi rscumpra eu. Nu-s dator pe toate hîr-

tiile, ci numai pe una. Nu m lsai s m cufund, oameni buni !

— E beat, domnule judector, nu tie ce spune, au leorbit

avocaii.

— N-am mîncat i n-am but de ieri, oameni buni : îs ameit de

scîrb.

— Iei afar, omule ! poruncete judectorul. Era unu Criv :

încruntat i nemilostiv.

Cînd s m-apuce aprozii, eu strig iar cu mînie :

— Dai-mi mcar o bard ! Unde-oi gsi un cumtru, s-i dau

una în frunte. S dau în avocai i judectori. S dau în Dumnezeu !

— Pe cît se vede, zice domnul judector, nu vrai s-asculi sfa-

tul nostru, s fii cuminte...

— Cum s fiu cuminte, cînd îmi luai viaa ! Dai-mi barda !

— Ba i-om da zece luni de închisoare ca s te potoleti.

M-au dus la închisoare. Nevast-mea Ilinca a czut bolnav la

pat. Dup ce s-a sculat, s-a dus la mnstirea Gafton, la o mtu a

ei monahie, i s-a clugrit, n-a vrut s mai tie de mine, i nici eu

nu cunosc dac se mai afl în via. Gavril Baba, cumtru-meu, a

pus stpînire pe tot ce-aveam.

Cînd m-am întors la Corneti de la închisoare, omul care m-a

vzut mai înti i mai înti a fost Nedelcu, vechilul lui Mavru Co-

datu. Eu intram în sat, el ieea cu trsurica la arie.

Zice :

— Acu patru ani, mi Dumitrache Hau, nu-i ajungeam cu pr-

jina la nas.

Apoi m-am suprat. L-am tras jos din trsurica i l-am lovit.

M-am dus i la cumtru-meu Gavril Baba, am intrat în crîm, l-am

apucat de dup ceaf i l-am btut cu fruntea de tejghea pîn ce l-am

lepdat leinat la o parte.
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M-au închis, m-au asuprit, m-au judecat i m-au condemnat iar.

înc acel judector Criv rîdea la mine i spunea cum c i-s mute-

riu. N-am îndrznit s-1 stupesc, ca s nu m trimeat la ocn.

Dup ce s-a isprvit i osînda asta, am ieit din sat i am pribegit

zece ani, pîn ce s-a întrtat rezbelul i m-au luat i pe mine. Ne-au

înelat cum c-au s ne deie pmînr. Nu mi-au dat nici mcar pe-al

meu. Am fcut o jalb la domnie. Cum n-ai primit tu rspuns, aa
n-am primit nici eu

;
i-am ajuns precumm vezi.

Mo Hau trgea pripit din igar. Se umilise la pâmînt
;
prea o

zdrean care fumeg. Racii de mult îmi ddeau de veste în sfori,

trgînd crniele spre cotloane, dar eu m lehmetuisem de ei i

aveam iari un gust amar în gur. De-acu nu mai prind raci ; nu-mi

plac istorisirile lui mo Hau. M întorc iar la undiile de pltic i

de costr.

Totui, în destinderea trudei mele, cumpnesc în braul întins

traista cu raci.

Trebuie s fi agonisit cincizeci ori aizeci. M declar mulmit
în sine-mi. Nu-mi mai fac trebuin povetile posomorîte. Se vede

c i în rai îi duc cu sine oamenii otrava vieii lor de pe pm.înt.

Cîte ceasuri s fie ?

îmi duc mîna la buzunraul din stînga al vestei. Nu simesc ni-

mic sub degete ; atîrn lanugul. în buzunraul din dreapta, la ce-

llalt capt al lnuorului, cheia. Ceasornicul meu e o scul veche

de argint cu cheia ; îl aveam de la tata. Ce-are s spuie domnu in-

giner a nostru cînd va afla c l-am pierdut, i mai cu sam în ce îm-

prejurri l-am pierdut, pescuind cu insulari primitivi la Nada Flo-

rilor...

Dup cît îmi amintesc, l-am luat de-acas. L-am privit cînd am
plecat, la trei i un sfert. S-1 fi pierdut oare venind spre balt ? ori

trecînd la ostrov ? Cum s-a putut desface din carabina lanugului ?

Nu se poate nici asta.

Cînd m-am întors în lumea celorlali oameni, prsindu-mi
prietinii, i am intrat în casa unde, probabil, mai tria i mai ddea
porunci îaca Leona, nu mi-am adus imediat aminte de paguba mea.
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înti am trecut mamei Anghelina, o dat cu racii, reetele btrînului

cu barb de arici i dup aceea m-am întins pe divanul din odia
mea, ca s gust o odihn bine-meritat. Domnu inginer a nostru înc
nu sosise i-mi era dor de dumnealui. Pe cît îmi spusese ddaca, tri-

mesese rspuns c va intra la dumnealui acas la un ceas dup aprin-

sul luminrilor. Intr-o clip anumit s-a deteptat în juru-mi chestia

ceasornicului ca un intar suprtor. M-am întors i am pipit pe

msua de îîng pat ; n-am dat de el. M-am ridicat repede cercetînd

pe prichiciul ferestrei. în ocnia sobei, — iari nimic. Pentru ochiul

ager al tatei lanugul putea s mai dea aparen c lucrurile sînt în

rînduiala lor bun de mai înainte.

Atunci cum ? O analiz simpl îmi dovedea c nici ipoteza c
l-a fi pierdut pe cale ori trecînd în ostrov nu e întemeiat, deoarece

lanugul rmsese la mine i carabina lanugului îi pstrase resortul.

Ce soluii puteam s dau problemei ? Ca s am cea mai uoara
bnuial fa de tovarii mei de pescuit, îmi era peste putin. Idolii

nu se desfcuser din cuibarele lor i nu se apropiaser de mine. Iar

mo Hau nu mi se putea înfia decît ca un profesor respectabil.

Chiar dac în fundul înelegerii mele ptrundea o bnuial, o l-
sam s treac grabnic, mai ales c orice investigaie a mea pe aceast

singur cale deschis putea ridica o barier între mine i acel loc în-

tru toate fericit care se chema Nada Florilor.

Prin urmare, cînd, dup dou zile de vînt i ploaie, am revzut

pe prietinii mei în ostrov Ia locurile noastre, am avut grij s închid

în mine cu capac de plumb paguba ceasornicului.

Mi-am cutat undiile i numai pe furi i în treact am aruncat

o cuttur spre locul unde prinsesem racii dup metoda fr gre a

btrînului. Am venit grabnic la locul hotrît mie în ziua dinti. Am
pus nad i am aruncat undiile cu un meteug care a stîrnit admira-

ia tovarilor mei.

— Fost-au buni racii ? m-a întrebat mo Dumitrache, primin-

du-i tutunul.

— Care nu se mai afl, am rîs eu ;
grozav i-au plcut tatei.
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— Cu mujdei, nu-i aa, i cu mmlig mai mult vîrtoas de-

cît moale ?

— Nici nu se putea altfel, mo Dumitrache, i domnu inginer a

nostru m-a ludat pentru tiina mea.

— Iaca asta-i bun, a încuviinat profesorul meu, privindu-m

cu ochii lui triti. Acuma, dup ce ne-am aezat la locurile noastre

de mai nainte, i mi-am aprins igara, poftesc s te întreb ceva,

— întreab, mo Dumitre.

El a tcut o clip privindu-m piezi i pufind grbit.

— Uite ce-i, inginerule. A vrea s tiu dac ceasornicile mor, ca

i gîngniile...

Mrturisesc c lovitura a fost tare i m-a ajuns drept în inim.

Mi s-a ridicat sîngele în obraz i în ochi. îmi era ruine s privesc la

profesorul meu. El îns zîmbea nevinovat. Dorea s afle rspuns la

întrebare — aa, în general o întrebare despre ceasornice.

Culai, din dreapta mea, a întors capu-i zbîrlit, rînjind c-o gur

pîn la urechi. Micate parc de resorturi, se sucir i capetele lelei

Ileana i moului Spînu.

— Ascult, mo Hau, a grit Culai, serios. D-i-l ; i dac 1-a

cunoate de stpîn, ai s vezi c îndat se bucur i prinde a cni.
Moneagul încerc s se apere, mormind :

— Ce spui tu, bre Culai ?

— Nu te cunoate, mo Hau, asta-i, a urmat bietanul. Adevrat

c s-a rtcit la dumneata, dar lui, în suman nu-i place. Iaca a stat

i nu mai vrea s umble.

— Oare, bre omule ?

— Aa-i cum îi spun eu.

Mo Hau rmsese cu gura cscat de mirare — poate de mirare

prefcut, ca un insular primitiv i viclean. Apoi a scos din sîn cea-

sornicul meu i mi 1-a întins.

— Iaca, nu mai vrea s umble.

Se pregtea, curios, s vad ce are s se mai întîmple.
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A ateptat s mîngîi gîngania, s-i vîr un bold, s-1 întorc i s-1

potrivesc ; dup asta s-a aplecat s-1 asculte cu mirare, cum îi cioc-

nete inima.

— Hm ! aa-i ; te-a cunoscut i s-a deteptat. Bre-bre ! Toate

cîte sînt pe lume le-am tiut, dar drcâria asta abia acum am aflat-o !

Cum a trecut drcria din buzunarul meu în sînul lui, asta a

rmas alt tain pe care atunci n-am voit s-o mai desluesc.

Ca s urmez a avea drept de intrare i parte de învtur pe

ostrov, a rmas oarecum statornicit ca dihania mea e ca i o «scâ-

mu cu lbue», dintre acele care emigreaz de la pescar la pescar

i cîteodat se prefac moarte.



Capitolul X

EVENIMENTE NEATEPTATE
I APARIIA LUI ALECUT,

TINICHIGIUL DE LA PACANI

într-o diminea, s-a petrecut pe ostrovul nostru unui din eve-

nimentele importante la care viseaz breasla.

Soarele se ridicase din cea i ziua prea a se vesti frumoas.

Dar dup larma paserilor mrunte ale stuhurilor, s-a fcut linite

deodat i pe luciul lin s-a stîrnit un fior abia v^^ut.

Mo Hau a pufit fumul igrii i a fcut înbuit, numai

din gîtlej :

— îhîm !

— Ce-i, mo Dumitrache ?

Btrînul a înlat barba-i de arici i nasu-i rumn, mirosind spre

deprtri. i-a cltinat fruntea. tia el bine ce-are s lie !

Apa s-a încreit în vlurele scurte.

— Mâi biete, mormi btrînul fcînd cu ochiul semn spre

aceast schimbare la fa ; mie nu-mi place cînd vd c se lim-

beaz aa apa.

— Apoi am spus de-asar c e în cumpn vremea, s-a amestecat

lelea Ileana. Soarele se uitase înapoi de dup nour. .^sta-i suprare i

vînt. Nu cred s facem astzi mare isprav.
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— Tare m tem i eu de asta ! a încuviinat mo Hau.

Rînjind, Culai a gsit de cuviin s se împotriveasc :

— N-a crede, lele Ileana... S nu te superi dumneata, dar eu nu

te-am auzit asar grind aa ceva. Dup cît tiu, soarele a asfinit în

senin.

Sexul frumos al ostrovului s-a rstit la flcaoa cu mînie :
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— Mi plodule, tu s nu înfruni lumea cu vorba. Tu nu poi

ti nimica, fiind de ieri de alaltieri pe lume. Tu s taci, s asculi i

s învei de la cei vîrstnici, care au ptimit mai multe decît tine.

— S fiu al dracului, lele Ileana, dac te-am auzit spunînd ceva

despre vreme.

— N-am spus eu ?

— N-ai spus, lele Ileana.

— I-auzi-1 cum îndrug, bat-1 pustia ! Nu i-i ruine, mi Ni-

cule, s cti asupra mea pliscul ? Ba i-oi spune eu c pe lîng ace!

semn am avut i altele. Cucoii au încurcat ceasurile nopii. Pipind

pe întuneric în poli, am dat peste sare jilav. Toate acestea arat

precum are s se vad !

— Ce arat, lele Ileana ?

— Arat, mi Culai, celor fr credin, numaidecît ploaie. Daca

nu plou azi, plou mîni, cumm vezi i te vd. De aceea n-am fcuî

nici un spor în dimineaa asta. Nu mai spun c astzi se pic lumina

lunii.

Rîsul lui Culai se potoli. îi întoarse nasul îndrzne spre plutele

undiilor i înghii în sec, impresionat i convins.

Venea într-adevr, la acel ceas, asupra noastr, nenorocirea vîn-

tului i a nourilor. Pentru judecata mea de-atunci mai ales, viaa i

fenomenele naturii n-aveau rost decît în funcie de ostrov i pescuit.

Cîmpiile i holdele sufereau de secet ; mahalaua mrginenilor plu-

gari ai tîrgului ieise în ajun cu icoanele spre izvoare, cerînd prin

rugciunile preoilor ploaie ; buraticii orciau în toate dup-amiezile

cu disperare pentru acelai scop ; dar breasla noastr avea nevoie

de vreme lin, ca s putem arunca undiile cu folos.

— Iaca nu-i bine i nu-i bine ! s-a tînguit mormind iar mo Hau.

Strlucirea dimineii se stînsese i luciul se înfiora tot mai prelung

Lumina colului nostru de rai se schimbase. Foltanele de stuh se agitau

optind : i pentru ele, ca i pentru lelea Ileana, scderea lunii pre-

vestea cumpn : balaurii de la marginea pmîntului suflau asupra

rmului nostru ameninare.
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Numai mo Spînu, ca întotdeauna, se arata nepstor ctr toi

i toate. Prea a nu înelege dezbaterea noastr i zvonul împreju-

rimii. Se vedea c tiina lui despre tainele vieii i ale lumii era cu

totul mrginit. Cu micri care nou ni s-au prut lacome i dis-

perate, a tras de la adînc o ochian — era cea dintâi ochian pe care

ochii notri o vedeau în dimineaa aceea — i s-a grmdit asupra ci

scoînd-o din cîrlig. Trgînd la eî undia cea mare, potrivi petiorul

viu în ancora de tiuc, dup rînduiala de la Nada Florilor, i o

arunc într-un ochi mai linitit, între tufe de papur.
— îhî, îngîn lelea Ileana, observîndu-1 cu coada ochiului.

Spînu îi potrivi la îndmîn prjina undiii i îi întoarse ctr
temeie nasul ascuit i ochii alburii.

— Ai s prinzi tiuca ! strig ea, schimonosindu-i spre el obrazul.

Spînu nu rspunse.

— Dac prinzi tu azi tiuc, urm lelea Ileana, apoi eu m fac

iar tînr cum am fost altdat i m mrit a patra oar !

Spînu n-a catadixit nici s zîmbeasc. Deodat a tresrit ca

împuns de un bold ; s-a azvîrlit din tot trupul într-o parte i a

cuprins prjina undiii cu ghiarele-i negre. Un rstimp rmase încor-

dat ca un arc, pîndind.

Ca i cum s-ar fi ivit în orizontul nostru diavolul, cutremurînd

ostrovul, toi ceilali ne-am holbat cu patim spre ochiul mai linitit

dintre papuri.

Pluta pornise printre frunze late de crini de ap. A fcut un ocol,

s-a scufundat, s-a întors pe luciu ; dup aceea a pornit iari, mai

grabnic, între dou ape.

Eram încredinat, dup hotrîrea oracolului nostru feminin, c
undiarii nu pot avea izbînd pe asemenea vreme

;
pe de alt parte

îmi închipuiam c cinstea de a scoate o tiuca de la adînc nu se cuvine

celui mai nemernic dintre toi. Dar mo Spînu smucise struna i,

încordîndu-se cu o putere pe care nu i-o bnuiam, începu s lupte cu

dihania iezerului. Sltat de subt unde, tiuca dduse o lovitur

enorm la faa apei ; înmldiase o coad lung, apoi artase o gur
cscat i o spinare de-un negru fumuriu.
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Se acase. în clipa cînd am avut întiinarea c acel cîtig de

loterie putea fi partea lui mo Spînu, sclipea în mine totui ndejdea

c nu va fi decît o tiuc oarecare, pe potriveala pescarului, ca s nu

rmînem noi ceilali cu inima înveninat. îns nu era o tiuc neîn-

semnat ; era un monstru care se lupta cu putere între papuri i liane.

Ca s n-o încurce, Spînu se zvîrlise în picioare, i, bizuit în prjin
i în struna de treizeci de fire de coad de cal, trsese lîng el pe os-

trov prada, apoi se aruncase cu pieptul asupra ei.

în sfîrit, o inea strîns ; era a lui. S-a ridicat gîfîind, a dat spre

noi un strigt fr îneles, ne-a artat un obraz transfigurat i s-a

abtut iar asupra tiucii.

Din cîteva salturi am fost cu toii în jurul lui, cu bucurie i cu p-
rere de ru. tiuc era un exemplar foarte frumos ; avea cel puin ase

kilograme ; înc se zbtea între mdularele încîlcite ale srmanului

pescar, cu tresriri i ondulri.

— Zdravn tiucan ! a zis cu nepsare prefcut Culai.

— îhîm ! icni cu buzele strînse i c-o privire aprig lelea Ileana.

— Ehe ! gri mo Dumitrache Hau, s-o fi vzut pe aceea pe care

am prins-o eu anul trecut, a doua zi de Sîntmarie ! Era de dou ori

cît asta.

— îhîm ! fcu iari cu obid lelea Ileana.

Dup ceea ce aveam eu în mine, o înelegeam. Cine tie ce se mai

poate întîmpla ! Poate, dup ce-i scoate Spînu cîrligul cu trei crengi,

dintr-o dat face un salt printr-o silin suprem i se întoarce în ele-

mentul ei, aa cum, dup cît am îneles pe urm, scpase aceea a lui

mo Hau. Capturile importante care ne scap nou pescarilor iau

proporii tot mai mari cu anii i cu regretul amintirii.

Dar tiuc asta era bine prins. Ghiarele Spînului o ineau zdra-

vn. Cu luare-aminte o vîrî în traist ; apoi, fr s mai adaste i

fr nici un cuvînt, îi strînse sculele i le rîndui la ascunztoarea lor

obinuit. S-a întors petrecîndu-i traista pe dup gît.

— Te duci ? a întrebat mo Hau.

Spînu a încuviinat numai cu capul, c se duce.

— Bine, du-te.

104



Spînu îi zîmbi palid i-i fcu semn de îndemnare cu ochii.

— Apoi da, zise Dumitrache Hau, fr mine nu iai tu preul ce

se cuvine pentru asemenea tiuc. îi leapd careva un leu, doi i tu

te învoieti uor ; da cu mine nu merge ; eu tiu scoate preul cel mai

mare. Pentru acea de anul trecut de la Sîntmarie puteam lua doi-

sprezece franci !

— Nu mai cred eu asta ! a bombnit posomorît lelea Ileana.

Iaca, îi vezi ? Aa fac totdeauna, urm ea dup ce mo Hau se luase

grabnic în urma lui Spînu ; totdeauna, cînd au prins un crap ori o

tiuc, ori nite lini mai mriori, totdeauna purced înhmai ca

acuma ; i apoi, dup ce-i numr cîtigul nas lîng nas, n-au hodin

pîn nu-1 beau. S-i ieie dracu ! Nu este pe lumea asta jivin mai ti-

cloas decît brbatul.

— Cum, lele Ileana, Spînu e beiv ?

— Da' nu-i beiv, vai de capul lui, srmanul ! îi vede de treab

cu lunile i, cît n-are gologani, e om actrii. Dar acuma iar ajunge

la apa iretului. Ca s înelegi tu, Iliu, trebuie s-i spun mai multe

despre pctosul ista... urm stpîna ostrovului dup întreruperile

mele nedumerite. Nu tiu dac ai bgat de sam c Spînu nu-i de-o

naie cu noi. E un venetic care s-a pripit aici ; l-am învat noi

meteugul undiei. i-acuma ian uit-te, a prins o tiuc care nu-i de

nasul lui.

— Ce-are a face asta, lele Ileana ? Aa i-a fost norocul.

— Ba are a face. tim noi c norocul nu st în preajma celor

vrednici. Pe dînsul 1-a fcut m-sa, cine-a fi fost, tocmai la arigrad,

într-un loc care se chiam Anadolchioi.

— Atunci e grec.

— Ba armean, dup cît spune el. Se laud c ar fi crescut în puf

i cu ddac.
— Mie nu mi-a spus nimica, lele Ileana ; eu l-am socotit mut,

— Hei, spune el, nu te teme, dup dou pahare de rachiu. Arun-

cea s vezi cum prinde mutul limb, de parc i se bat calicii la gur
ca la poman. Bat-1 cucu s-1 bat ! Cum a dat norocul tocmai peste

dînsul ! Din ce-a bolborosit el, s-a îneles c, fiind în acea ar de-
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prtat, tocmai la arigrad, s-ar fi sculat paginii asupra cretinilor i
i-au spîrcuit pe rud, pe smîn. Au omorît pe toi armenii lui,

prini i neamuri, le-au ars casele i le-au prdat averile. Iar el a

umblat aa în lume fr cptîi, cutîndu-i stpîn i sla. A mîncat

bti i a but venin ; a umblat lume amar, a trecut multe ape, pîn
ce-a ajuns în ara Moldovei la Galai. Aicea se pripesc flmînzii.

i din loc în loc, de la ap la ap, a tot venit într-acoace pîn la

omuz, i de vreo zece ani umbl cu noi la Nada Florilor. Dup cîte-a

ptimit în pribegie, s-a deertat de puteri. S-a oploit acolea între

noi ; mai umbl la îngropciuni i la praznice ; mai cerete. îmi

spunea cineva c-1 mai primesc i nite gospodine de la Oprieni,

iarna, la tras lîna în fuali i la tors... La asta se pricepe.

închipuiete-i, dragul lelei, c a prins asemenea tiuc... Nu-i

vorb, i s-a mai întîmplat asta i alt dat, îi lu de sam cltinînd

din cap lelea Ileana
;
i atunci a fcut ce are s fac i acuma. Cum

i se suie aburul buturii la cap, iaca îi aduce aminte de arigrad i

prinde a plînge. Dup ce plînge, îi vine un coraj, se scoal în picioare

i rcnete c de-acu el se-ntoarce de unde a venit, la arigrad i la

Anadolchioi, ca s-i taie pe turci. Pe loc pornete, mam drag ; Hau

îl las s se duc
;
i el merge i merge pîn ce-ajunge la apa iretului.

Dou pote de-aci. Acolo st, îi vine în fire, se caut în sîn i nu mai

gsete nici o para i nu mai trece dincolo ; se întoarce la prietinii lui

lîng care îi pripit i st aicea i are s mai steie pîn ce i-a veni

ceasul din urm.

Vorbind, lelea Ileana îi pregtise din nou sculele. Zvîrli i la

tiuc, în locul unde prinsese Spînu. Dar pescarii cunosc o lege, cum

c nu se prind niciodat dou tiuci în aceeai zi i în acelai loc.

Cînd era cu luare-aminte la tiuc ndjduit împotriva legii,

undiile cele mijlocii de la adînc, cu nad de ppuoi fiert, au dat

semn din plutele lor de strujan. Cu mare agerime lelea noastr Ileana

le-a mînuit i a tras unul dup altul pe ostrov doi lini, de care ne-am

mirat grozav eu i Culai, ca s fie mai mare bucuria tovarei noastre.
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— Azi e mai ales ziua linilor, a hotrît lelea Ileana. tiuca-i nu-

mai una, dar linii îi prinzi unul dup altul. Pe ling asta, precum am
spus, st vîntul i iese soarele.

Ca urmare a acestor vorbe de ndejde, soarele s-a întunecat de

pulberi i nouri i a venit asupra noastr o furtun iute de ctra
munte.

Atuncea s-a petrecut o întîmplare mai neateptat decît toate.

De aceea dduse balaur în undia lui Spînu, cci prevestea mare cum-

pt în ara noastr. Acesta a fost cel dinti gînd al lelei Ileana, cînd

a vzut c se întoarce ca din mori un ucenic vechi al su.

Cum l-am vzut i eu c trece cu pas sigur puntea, cu pantalonii

suflecai pîn la genunchi, zbîrlit i cu cmaa desfcut la gît, am
îneles cine ar putea s fie. Numai o fiin pe lume, cum artase lelea

Ileana, mai cunotea calea în raiul de la Nada Florilor...

Stpîna ostrovului a tresrit în picioare, lsîndu-i undiile în balt

i i-a pocnit palmele cu mare uimire.

— Vai, Alecuule, a strigat ea ; ce ai i de unde vii, de i-s

ochii spriei ?

— Lele Ileana, a rspuns tinichigiul de la Pacani, îi spun nu-

maidecît veste mare, numaidecît las-m s rsuflu.

— S-a întîmplat ceva ? Ce ? Cum ? Unde ?

— S-a întîmplat, lele Ileana.

— S-a fi prpdit biata maic-ta, srmana...

— Nu, lele Ileana ; maic-mea tot cu reumatismele ei, dar e în

via. înc n-am vzut-o. Am venit de-a dreptul aici. M urmrete
poliia.

— Da' de ce, drag biete ? Ai fcut vreo pozn ? Ai furat ? Ai

omorît ? Spune de grab, c m-apuc damblaua, vai de mine i de

mine !

— Ba n-am furat i n-am luat nimnui viaa. M urmresc po-

liitii de-aici, dup ordine ce-au primit de la Sigurana din Iai.

— Pentru care pricin, m rog ie...

Alecu Dumitriu, tinichigiu de la Pacani, privi în juru-i i-i opri

asupra mea ochii.
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— Cine-i biatul sta ?

— E ucenic de-al nostru, Alecu. Nu-i fie fric, poi vorbi

în voie.

Lucrtorul pru a se liniti. Veni la mine i-mi strînse mîna, spu-

nîndu-i numele. Mi l-am spus i eu pe-al meu.

— E biatul inginerului, 1-a lmurit stpîna ostrovului.

El m-a privit atent. Mi s-a prut c mai avea în fiina lui o grij.

— Muli dintre lucrtorii de la Pacani ne-am împrtiat, a zi.^

el. Au intrat ieri diminea agenii lor în ateliere i au început a

aresta : mai ales pe maitrii i lucrtorii mai tineri care sîntem mem-

bri ai clubului de lectura. Eu tocmai m întorceam de la Iai unde

m dusesem s vd pe un prietin al nostru, scriitor, care venea la Pa-
cani uneori ca s ie conferine... Chemase în ajutor, fiind închis. i
cum m cobor din tren pe peron, un ucenic de la noi se altur de

mine i m întiineaz s fug ; cci m caut agenii i au întrebat

înti i înti de mine.

— Nu îneleg nimica... s-a tînguit lelea Ileana, privind cu în-

doial ochii mari i bolnavi de trud ai lui Alecu.

— Ai s înelegi îndat, lele Ileana, cînd i-oi mai spune c s-au

rsculat ranii.

Mi s-a zbtut inima ; m-a ars fulgerul unei tulburri înc nel-

murite. Capul mare cu ochi bulbucai ai tinichigiului mi-a deven't

dintr-o dat simpatic. îns lelea Ileana a primit vestea asta a lui

Alecu, amestecat între celelalte veti, cu destul linite. Tovarul

al treilea al nostru, Culai, prea îns deosebit de micat i nu-l slbea

din ochi pe tinichigiu.

— S-a auzit în tîrg de asta acu trei sptmîni, a grit domol

lelea Ileana. S-au tulburat satele în preajma Bucuretilor, dar st-

pînirea le-a potolit. Spune-mi mai bine ncazurile tale.

— Cum le-a potolit, lele Ileana ? s-a împotrivit tinichigiul, su-

prat de linitea ei. Stpînirea a trimes asupra lor dorobani i c-

lrai, care au împucat pe oameni i i-au supus la cazne. Capii rs-

coalei au s înfunde ocna.
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— Am îneles, a rînjit lelea Ileana ; dar ce te intereseaz pe tine

asta ? Ai vreun amestec ?

Tinichigiul a rmas privind-o lung, cu uimire. Lelea Ileana s-a

întors spre Culai aprig :

— D fuga, aprinde foc, pune ceaunul în cujb. Oaspetele acesta

al nostru e flmînd i trudit
; poate i-a veni în fire dup aceea.

Culai s-a repezit la datoria lui.

Stpîna ostrovului s-a întors mai îmblînzit spre fugar.

— Lele Ileana, a zis acesta aspru, atîta durere ai dumneata

pentru lumea srman din care faci parte ?

— Durere am, a rspuns lelea Ileana, cci i eu îs ptimit,
într-adevr, i-mi aduc aminte de cîte tii. Dar asta-i alta. M gîn-

desc acuma cîte vduve, cîi orfani au rmas din rzmiriile de care

vorbeti. Jale i srcie, cum era i mai nainte. Morii tac ; cei vii

au amuit.

— Nu gri aa, lele Ileana, a strigat deodat cu mînie tinichigiul.

Nu-i durere fr rscumprare. Va veni cîndva vremea socotelilor.

Iar chinurile i ucisurile de care vorbeti n-au astîmprat poporul.

Ca pojarul ce lucreaz într-ascuns, rscoala, dup ce-a prut în-

buit, s-a aprins iar. A venit mai într-acoace, la noi. Au fost tulbu-

rri la Bacu, la Vaslui, în Neamu, în marginea judeului nostru.

Stpînirea a trimes iar trupe i ofieri. S-a aflat c rezervitii i mi-

liienii n-au vrut s trag în oameni. Mai ales asta-i spaima cea mare

pentru stpînire : dac se înfrete armata cu norodul, atuncea merge

în spulber clasa asupritorilor. îns acetia care sînt la cîrm nu tiu

c nici atunci rscoala plugarilor nu poate izbîndi ; cci e fr plan

i fr organizaie, ca i vîntul acesta ce vine asupra noastr de la

munte. Numai noi muncitorii, a urmat el învluindu-m deodat cu

privirea, numai noi muncitorii tim c revoluia social trebuie pre-

gtit i organizat, aa cum ne înva fruntaii notri. Nu numai

muncitorii din ara noastr s se organizeze împotriva capitalismu-

lui ; ci s se înfreasc muncitorii de pretutindeni, din toate rile

lumii
;
i, cînd va veni timpul revoluiei sociale, atuncea rnimea
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va sta i ea alturea cu noi, i se va împlini dreptatea pentru cei

obijduii acum, ca o lege a istoriei.

Vdit, tinichigiul vorbea numai pentru mine, observînd interesul

pasionat cu care îl ascultam. Cînd a auzit de o lege a istoriei, lelea

Ileana a fcut un semn de lehamite cu palma într-o parte. Alecu

tinichigiul s-a întors ctr ea :

— Aa c partidul nostru al muncitorilor nu se putea s nu fie

cu luare-aminte la ce se petrece. S-a spus în manifestul nostru, tiprit

la Iai, c pricinile rscoalei sînt lipsa de hran i de pmînt, ne-

legiuirile primarilor i perceptorilor i, mai presus, lcomia posesorilor

i proprietarilor, precum i purtarea guvernului care n-a inut sam
de tînguirile norodului. ranii s se alctuiasc în breasl, am dat

noi sfat în manifestul nostru, s se organizeze aa cum fac muncitorii

de la orae i, împreun unii, s lupte împotriva exploatatorilor.

Chiar de la 7 aprilie, am început a împrtia printre plugarii de la

ar manifestul. Noi voiam s-i linitim pe steni, dar ei s-au aîat

mai tare. Stpînirea a început prigoan asupra muncitorimii soco-

tind-o instigatoare.

Avem noi, la Iai, un scriitor dintre ai notri, de locul lui din

Ardeal. îl cheam Solomon Cornea. A scris acest Solomon Cornea

o poezie pentru gazeta noastr «Muncitorul». Afl stpînirea i

oprete tiprirea poeziei, iar pe poet îl poftete la prefectura de

poliie.

— Pentru strofele dumnitale revoluionare avem s-i pltim

dup cuviin, au zis oamenii guvernului.

Solomon Cornea intrase la prefectura de poliie pe picioarele lui.

L-au scos pe targa. Era ftizie ca mai toi poeii i vrsase sînge. L-au

dus la spital la Sfîntu-Spiridon. i acolo a venit s-1 vad un nepot

al su, zear în tipografia gazetei noastre.

— Atanase, i-a zis Cornea, eu m prpdesc, dar tu s ai grij

de textul poeziei ; trimete-1 unui prietin al meu cu care am trit ca

un frate pe cînd eram tineri i visam amîndoi prefacerea lumii.
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I-a dat lui Atanasie adresa, aicea la Folticeni ; iar Atanasie m-a
chemat numaidecît la Iai între dou trenuri, pentru linitirea sufle-

tului uncheului su, poetul.

M-am dus printre poruncile stpînirii ce se bteau la telegraf.

Am primit plicul
; pe poet nu l-am putut vedea ; mai avea puine

ceasuri de trit i doctorul ne-a oprit s-1 mai tulburm.

Eram grbit s-apuc i trenul. Se zvonea c agenii umbl în toate

prile ca hingherii, vînînd pe muncitorii pe care îi bnuiau ei c au

fost Ia ar i au agitat norodul. Ajung cu bine la Pacani, cum am
spus ; acolo aflu c se operau arestri i la noi în ateliere, i c m
caut i pe mine. într-adevr fusesem i eu la ar în dou duminici.

N-am mai întîrziat nici o clip ; aa cum eram, am ieit în cîmp

i am pornit într-acoace. Am trecut prin Conteti, pe urm prin mar-

ginea unei pduri de la Ttrui. M feream de vederea oamenilor,

ca s nu dau peste dumani. Am umblat toat noaptea i am ieit la

Sptreti. Am fcut acolo popas chibzuind. Vd de departe rani
care se întorceau de la Folticeni, grind între ei suprai. Am îndrz-

nit a intra în vorb cu doi ; am aflat c intrarea în tîrg e oprit.

Atunci am fcut un înconjur pe la iazul de la Ciorsaci ; am trecut

digul i am venit prin arna Mare aici, în locul tiut, la Nada Flo-

rilor, ca s m întîlnesc cu prietini ai mei de altdat. Am nevoie

de adpost i de hodin.

Lelea Ileana 1-a întrebat cu blînde :

— Vra s zic, ai venit ca s aduci acea diat a omului vostru,

cum îi zice...

— Da, lele Ileana, diata lui Solomon Cornea.

— Bine, Alecuule ; om vedea noi ce-i de fcut ; deocamdat s
mînînci i s te hodineti.

Cînd a pit tinichigiul spre foc, eu am fost în urma lui. Nu-1

slbeam din ochi ; eram ptruns pîn la lacrimi de fapta lui pe care

o socoteam eroic ; se aflau îngemnate în sufletul meu rzvrtirea

lui Pintilie Rotaru, i mîhnirea maicei mele Polixenia, i mînia un-

cheului meu Haralambie, i ghimpii lui domnu inginer a nostru, i

atîtea amrciuni crîncene ale cror istorisiri le ascultasem.
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M-am aezat lîng lucrtor. Culai întinsese tergar ; aezase pe

funduri de lemn de o parte petele, de alta felii de mmlig pîrpî-

lite pe jar. Tinichigiul a mîncat lacom un lin întreg fript pe crbuni,

fr s mai rosteasc vreun cuvînt. Am gustat i eu puin, ateptîn-

du-1 s vorbeasc iar. El prea c nu mai are ce spune ; ochii lui mari

priveau în juru-i cu trud.

— Mult m minunez cum i-a dat în gînd s vii aicea... a optit

lelea Ileana.

— Ctam singurtate i prietini... a rspuns el.

Mi s-a prut c vorba din urm mi-a adresat-o mie. într-adevr,

mi-o adresase mie. în clipa urmtoare m-a privit int i struitor,

în mine, c-un fior cald, a înflorit deodat acel dulce sentiment al ti-

nereii pentru un camarad pe care îl preuieti i îl admiri. Cuno-
team în acel fugar romantic pe cel dinti adevrat prietin al meu.

A alunecat în somn pe culcuul de stuf i papur, zîmbindu-mi

i parc luîndu-m cu sine.

Obrazul lelei Ileana dintr-o dat s-a întristat ; i s-a încreit frun-

tea i i s-au înnourat de grij ochii. Mi-a fcut semn s ne retragem.

Ne-am dus cu Neculai la undiile noastre ; le-am tras cu grab de sub

marginea plviei unde le rsucise i le împinsese vîntul dinspre apus.

Veneau nouri spulberai asupra noastr i treceau la mic înlime,

pe sub bagdadia altor nouri, ca ardezia, ce cptueau întreaga bolt.

— E i o vreme dumnoas, mormi tovara noastr. La înse-

rat ploaia e asupra lumii ; am bnuit eu asta de cînd cu tiuca. Ce

facem cu acest biet care se afl în primejdie ? în tîrg nu poate intra,

aici nu-1 putem lsa.

Eram plcut atins c stpîna ostrovului îmi cere sfatul. Deocam-

dat îns nu-i puteam da nici un rspuns. Iar Culai amuise.

— Mai este i alta, a urmat lelea Ileana, atingîndu-mi umrul.

S nu carecumva unul din noi trei s scape un cuvînt ctr un strin

ori ctr o rud, c Alecu s-ar afla în aceste locuri.

— S m trsneasc Sîntilie ! s-a holbat cu orîre Culai.

— Cum a putea face una ca asta ! am rspuns eu indignat.
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— tiu, tiu, m-a mîngîiat pe frunte tovara noastr. S m
ieri, Iliu, c te-am certat ; tare-s bucuroas c eti ager i înelegi,

îmi eti drag acuma cum îmi era drag micua ta.

Vorbele ei moi m învluiau ca un farmec. Mi-a srutat ochii i

mina i a suspinat cu lacrimi ; apoi a czut pe gînduri, lunecîndu-i

piezi ochii spre luciul rzvrtit al iazului.

— Cu vremea asta monegii nu se mai întorc aici astzi, a urmat

ea a face socoteli i prepusuri. Poate nici mîni. Dar poimîni, dac or

veni i ne-om gsi aicea i noi, nu le spunem nimica, deoarece nu pu-

tem avea credin într-înii.

— Lele Ileana, n-o s le spun nimic nici lor, am zîmbit eu.

— Aa, Iliu. Acuma rmîne s chibzuim unde l-om ocroti pe

pribeag. Cît hodinete el, noi cat s-i aflm scpare. Tu ce zici,

Culai ?

Culai a smîrcîit, încreindu-i fruntea, ca împovrat de grea rs-

pundere.

Am tcut tustrei un timp ; apoi dintr-o dat, parc-ar fi scprat
o primejdie, lelea Ileana a rsrit ca o slbtciune, întorcîndu-i faa

spre mal. Cu tot vuietul vîntului, simise ceva pe crarea de dincolo

de stufuri. Dei foltanele erau destul de dese i ne aprau deplin de

orice vedere de pe mal, ne-am tupilat.

— La pozna asta nu m-am ateptat, a mormit înciudat femeia.

Se întorc monegii. S tii c li s-a întîmplat i lor ceva.

M-a privit clipind des din pleoape. Culai i-a dat prerea :

— O fi fiind puit tîrgul ?

— S tii c asta-i ! a încuviinat cu pornire tovara noastr. S
vedem ce spune Dumitrache Hau.

Umbrele umilite i spulberate ale btrînilor s-au ivit în cornul os-

trovului. Lelea Ileana s-a ridicat i i-a îndemnat spre ea cu mîna.

Mo Hau a dat glas, dar femeia 1-a oprit acoperindu-i violent gura

cu palma. Hau a tcut, pîndind cu ochii în jur. Era îngrijorat, prea

c aduce de cpstru pe tovarul su. Mo Spînu ieea dintr-o pri-

mejdie de moarte c-un chiag de sînge în colul din stînga al gurii.
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Amîndoi au venit pîn la noi i s-au oprit deodat. Hau cu ochii hol-

bai, Spînu împovrat de trud i stins.

— Stai jos ! a poruncit stpîna ostrovului.

Btrînii s-au lsat c-un genunchi în pmînt, gata s se repead

în sus la orice primejdie.

— Stai cum se cuvine, oameni buni, a grit lelea Ileana, i spu-

nei-mi cum s-a întîmplat ?

— Ce s se întîmple ? a hîrîit cu spaima mirrii mo Hau.

— Spune, Dumitrache Hau, cum v-au oprit militarii.

Hau a privit cu groaz la noi. i-a tras din cap cuma ; vîntul a

prins a-i spulbera pletele rare.

— De unde tii ? a îngînat el.

— A trecut în zbor bîtlanul de ia ostrovul de dincolo i ne-a le-

pdat veste... a rîs amar lelea Ileana. Ascultai ce-am s v spun eu.

S bgai în cap i s v pecetluii clonurile.

Btrînii s-au supus la pmînt.
— Nu mult dup ce-ai plecat voi cu tiuca...

Spînu, c-un spasm, a dat semn c se mai afl în via.
— Nu mult dup acel noroc cum nu s-a mai aflat, a urmat tîn-

guit lelea Ileana, iaca intr Alecu, bietul nostru de la Pacani. Vine

drept la mine i-mi spune c-i hituit de poliie, c-ar fi soldai la ro-

htcile ^ tîrgului, c s-au rsculat noroadele. A venit de-a dreptul de

la Pacani prin pduri i pe crri ferite ^i, dup ce-a vzut c-i

oprit intrarea tîrgului, s-a gîndit c n-are alt loc de aprare decît

aici la Nada Florilor.

Spînu a dat un schiaun :

— Ofieri i soldai dincolo de ieztur, la rohatc...

— Nu v-au lsat s intrai în tîrg ?

— îhî !... a gemut Spînu, dezvluind spre mine un ochi rotund i

alburiu de pete.

— Dac ar fi numai atîta ! a hîrîit Hau, rînjind în barba-i sur.

Era unul cu mustaa cîrligat cum îi coada roiului : cpitan.

* Rohatc — barier. (N.R.)

114



Zice : Ce cutai voi în tîrg ? Zic : Ne ducem c-un pete la ne-

gustorul nostru. O tiuc. Zice : Sergent Corcodel, perchiziionea/a.

Vine sergent Corcodel cu doi soldai miliieni. Au perchiziionat.

Zice Corcodel : Barosan tiuc, domnule cpitan.

— Scoate-o i trimete-o la cvartir, poruncete cpitanul.

Mutu ista de lîng mine icnete :

— N-o dau, c-i proprietatea mea !

— Proprietatea... a rîs musta-cîrligat.

— Proprietate, ip Mutu din toat slbciunea lui.

— Sergent Corcodel, poruncete cpitanul, d-i una dup ceafa

i întoarce-1 ctr mine.

A început i Spînu s-i îngîne pania :

— Aa c sergentul m-a întors ctr stpînire. M uit ; mi-aduc

aminte c-am mai vzut aa ochi. Cînd eram copil. La Anadolchioi.

Cînd soldaii sultanului au omorît pe tata i pe mama. i pe fraii

taii i pe fraii mamei. Aa s-a uitat un turc. i a tras levorveru.

Cînd s-a uitat i cpitanu ista tot aa la mine, am îneles. Mai bine

s dau tiuc decît s-mi ieie viaa.

Mo Hau a pit înaintea Spînului :

— Dec Ichime, d-i una cu stratul putii i arat-i drumul

înapoi, a poruncit cpitanul.

Acel dec Ichim a venit suprat împotriva noastr i ne-a

luat în piept. A optit ca s auzim numai noi :

— Duce-i-v, bre uncheilor, i mulmii-v cu atît... A grit

blînd i n-a lovit tare, dar lui Spînu tot i-a dat sîngele, fiind un p-
ctos i-un nemernic.

Ne-am închinat : S trii, domnule cpitan, zic, c ne-ai lsat

viaa...

El a strigat la noi :

— Sictir ! i s nu v mai vd pe-aici.

Cu laba-i neagr, Spînu i-a întins pe obraz chiagul de sînge din

colul gurii, bolborosind :

— Dup vorba aceea, am vzut c-i turc...

Lelea Ileana ascultase cu mult luare-aminte. A întrebat :
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— Pe urm ce-ai fcut ?

Spînu n-a mai rspuns, urmînd a se scrie cu sînge spre tîmpl. A
grit mo Hau privinJu-i cu dispre tovarul :

— Pe urm ne-am ascuns înrr-o rîp i am pîndit s vedem daca

nu s-au luat dup noi . Am sttut acolo un ceas de vreme. Nici igar
n-am but. ca s nu se vad semn. Bgînd de sam c nu trece nimeni

ieztura dup noi, am ieit din groapa de boz i am intrat în moar.
Zice Andrei chiopu morarul :

— Iaca se afl oaste la marginea tîrgului i-i prigonete pe-ai

notri.

Zic : Da de ce ? Zice : S-ar fi sculat plugrimea i-ar fi purces

asupra Bucuretilor. Zic : Asta n-oi mai crede-o. Zice : Ba s-o crezi,

mo Dumitrache, cci s-au ridicat pîn la cer plîngerile srmanilor

i noroadele nu mai pot rbda. Dac n-a tri pe ling moara asta ca

un pui de animal, a fi de pierit ca i toi ceilali steni de pe lumea

asta.

Am ieit din moar, priveghind s nu ne vad nimeni. Am îndrz-

nit s ne întoarcem la ostrov. i atîta-i. Acu nu m m.ai ajunge capu

ce-i de fcut.

Mo Hau pru a-i aduce aminte de ceva. A aruncat o privire pri-

pit în juru-i.

— Unde-i Alecu ?

— Ai s-1 vezi, i-a rspuns optit lelea Ileana.

— S-a dus ? Unde ?

— Ai s-1 vezi, mo Dumitrache. Dar mai înti i mai înti s v
legai cu blstm, s nu care cumva s suflai o vorb despre asta,

ctr prietin ori ctr duman. Cine n-a ine legea asta, s aib no-

dina vîntului i linitea uvoiului, s poposeasc în spini, sa nu afle

izvor, s deie tîrcoale satelor ca lupul !

Btrînii au btut metanie mormind :

— i\min !

Cînd s-au ridicat din umilina lor, au fost fulgerai de spaima mi-

nunii, cci Alecu tinichigiul de la Pacani sta înaintea lor, parc-!



depusese atunci vîntuî. Le zîmbea ca unor prietini vechi ; dar btrî-

nii i-au ferit de ctr el privirea.

— Nu rîde, Culai, a zis grav lelea Ileana. N-avem vreme ; iaca

acui vine sar, poate i ploaia. Monegii s rmîie aici : au ce mînc-i

i unde se hodini. Mi-am adus aminte c mai avem un prietin mai ve-

chi, care a trit cu noi în breasla calicilor. Acuma-i pdurar la Anti-

leti. Mini de diminea, înainte de a se face ziua, ieii de-aici i va

ducei !a Leonte Creu, stînd oploii la pdurria lui dou-trei zile,

pîn ce va trece acest val. Noi ceilali ieim din ostrov chiar acuma.

Spînu a suspinat cu team :

— i noi rmînem aicea ?

— Aicea pîn mîni, cînd s-a zri de ziu.

— Aa om face, deoarece sîntem sub blstm, a încuviinat mo
Dumitrache Hau.

Era trudit i flmînd. A i pornit spre vatra care înc fumega

uor lîng colib. Spînul 1-a urmat cu supunere.



Capitolul XI

CUM AM TRIMES RVA
UNCHEULUI HARALAMBIE

Noi ceilali patru am ieit din ostrov. Ne-am strecurat printr-o

rîp pîn într-un loc cruia lelea Ileana i Culai îi ziceau Bhnia.
Era pe-o aeztur, sub culme, i curgea de la deal un izvor care f-
cea mlatin ; cretea acolo pipirig ce prindea a se înnoi în prim-

var. Adpostii de sprinceana rîpei i de tufele Bhniei, am stat i

am priveghiat un timp de sus. Se vedea peste lac o margine de tîrg

i medeanul larg spre oldneti, unde în timpul verii se întemeia

iarmarocul cel mare al lui Sîntilie, în cealalt parte a tîrgului, spre

miaznoapte, înverzeau grdinile de la Folticenii Vechi, spre Opri-

eni i huciul lui Cocîr. Drumul care ducea la tîrg pe opustul ce des-

prea Iazul Botoanilor de lacul din arna Mare, venind dinspre r-
srit i coborînd de la Petiea, era pustiu. Moara sta ; Andrei chiopu

închisese zvoarele apei. Umblase un rstimp pe la grajdul calului, pe

la coteul purceilor, scptînd dintr-un picior, pe spate ; dup aceea

se astîmprase sub andramaua morii, în chilia lui. Pe drumul ce suia

la rohatca tîrgului se aflau soldai, dar noi nu-i vedeam.

— Oare s-a fi uitînd vreun ofier cu ochiana dintr-un pisc ? a

fcut întrebare lelea Ileana.

— Nu cred, a rspuns Alecu. Acum ofierii benchetuiesc la m-
ririle tîrgului.
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— Aa socot i eu, a încuviinat tovara noastr, îns au rmas
majurii care îs cîni ri. N-am putea intra unde avem noi trebuin
decît cu viclenie. Stau i m gîndesc, a adaos ea dup o clip, poate

c nici nu-i cuminte s ne vîrîm în gura lupului. Tu ce zici, Culai ?

La ce te gîndeti ?

Culai i-a aintit struitor ochii asupra femeii ; dup ce i-a în-

tors înspre stufriile lazului Botoanilor, a revenit iari clipind cu

îndoial.

— S tii c ai dreptate ! a hotrît lelea Ileana.

Culai nu s-a mirat c stpîna ostrovului de la Nada Florilor îi

ghicise gîndul.

— Vasile Rusu e om milostiv i de credin, a dat el lmurire,

luminîndu-se la fa. Mtua Casandra, sor cu mama, de asemenea.

Copii n-au. La dînii nu vine nimeni, avînd csua ferit într-o vl-
cic. Eu de la început m-am gîndit c s-ar putea afla acolo adpost
pentru prietinul nostru.

— Culai, tu grieti ca un brbat cuminte, i-a aprobat tovara
noastr. Te duci tu pîn acolo, umblînd înti pe crarea dealului spre

Petiea ; dup aceea cobori la Vasile Rusu pescarul de partea cealalt

a oselei. Ispiteti ce este acolo, le spui oamenilor c-avem un ncaz ;

i dac nu-i nici o împiedicare, ne-aduci numaidecît rspuns.

Flcoaul i-a strîns pe el straiul peticit i a ieit cu hotrîre

din ascunztoarea noastr. Ceilali am rmas în Bhni ateptîndu-1.

M-am dus pîn la ipot ca s-mi astîmpr aria. De mult îmi era

sete i nu bgasem de sam, interesat i aîat de aventura în care in-

trasem. M-am aezat pe-o lespede de lîng izvor i am privit spre

cerul zgzuit de nouri la asfinit. Mai aveam un ceas pîn în sar.

Vremea se rcorise puin. Luciul din vale de lîng raiul nostru se

tulburase de valuri. Toate zburtoarele lui aripate se tupilaser în as-

cunziuri : lighioanele felurite din papuri i trestii se supuneau i ele

ameninrii din munte. Lelea Ileana fusese un timp cu luare-aminte

Ttsupra ostrovului ; dar btrînii urmaser i ei pilda lighioanelor.

Numai noi cei ieii din ostrov ne aflam pe cile primejdiei.

119



Nu-mi era frica de nimic ; fiina mea din contra era plin de

entuziasm.

Din cîteva cuvinte pe care eram încredinat c Alecu tinichigiul

de la Pacani mi le adresase mie, dei se aflau de fa Culai i lelea

Ileana, se vedea c fuga lui nu era pricinuit de team pentru propria

lui fiin, ci pentru a pune la adpost scrisoarea unui partizan pier-

dut, învtorul su, Solomon Cornea. Aciunea aceasta m cîtigase

dintr-o dat i se aezase în sufletul meu alturi de înfloririle pri-

mverii. Acel moment dramatic a rmas puternic fixat în amintirea

mea i din pricin c împrejurrile ce au urmat mi-au fcut cu ne-

putin întoarcerea în ostrovul pe care-1 priveam în lumina leietic

a acelei dup-amiezi amenintoare.

Lelea Ileana sttea adîncit în gîndul ei îndrtnic de a-1 ajuta

pe fugar. Se cinchise cu coatele pe genunchi i cu obrazul cuprins

în palme. Ochii ei sprincenai urmreau vedenii. Tinichigiul a venit

i s-a aezat alturea de mine.

— Acolo mi-am petrecut i eu ceasurile fericite ale vieii... mi-a

zis el îngemnîndu-i privirea cu a mea asupra ostrovului.

— îi pare ru c-ai plecat ? l-am întrebat eu.

— Nu-mi pare ru, cci acolo unde m-am dus am dobîndit o cu-

noatere a vieii pe care n-o aveam înainte vreme. între lucrtorii

de felurite naii de la Pacani, venii din ri mai înaintate decît a

noastr, am îneles chemarea la lupt a tuturor asupriilor lumii.

«Proletari din toate rile, unii-v !» Dup ce-am ascultat conferin-

ele lui Solomon Cornea, s-a întrit i mai mult în mine simimîntul

acestei uniri, în vederea rsturnrii sociale. Ai auzit vreodat de «Ma-

nifestul Ccmiunist» ?

— N-am auzit, am rspuns eu ruinat.

— N-auzisem nici eu, înainte de a-1 asculta pe Cornea. Ai s-1

afli ; nu e secret ; a fost adus la cunotina întregii lumi. De cînd a

aprut, atît asupritorii cît i asupriii au îneles ce au de fcut : unii

s-i întreasc privilegiile, ceilali s le drîme. Pieirea capitalismu-

lui st în însi dezvoltarea lui lacom în dauna muncitorimii. Prie-

tine Iliu, nu-i locul aici în vîrful dealului s-i spun asemenea lu-
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cruri. Rscoala ranilor de la noi n-a fost pus la cale de instiga-

tori ; e pricinuit de suferini i mizerie. Arat c ara st pe rîn-

duieli nedrepte ; din semine ca acestea va rodi revoluia cea mare,

cum spunea Solomon Cornea ; atunci muncitorii i ranii vor sta

alturi. Mai este un poet al nostru care a spus :

Sfrmai orînduiala cea crud i nedreapt,

Ce lumea o împarte în mizeri }i bogai.

— Eminescu ? am tresrit eu. Am cetit i eu poezia asta într-o

revist din biblioteca tatei.

— Tinichigiul m-a privit cu plcere :

— îi plac poeziile ?

— îmi plac : a fi vrut s cunosc i pe aceea pe care o duci lui

domnu inginer a nostru.

Tinichigiul i-a boltit ochii cu mirare înspre lelea Ileana. To-

vara noastr s-a crucit.

— Un asemenea diavol pricepe toate, Alecuule. Eu de-abia

acum îneleg pe cine caui tu în tîrg la noi. M gîndesc c are

cine-i duce scrisoarea.

— Nu se poate, lele Ileana ! am prevenit eu cu un gest teatral

rspunsul noului meu prietin.

— Am rînduiala s-o pun în mîna celuia cruia e adresat, a

confirmat serios Alecu.

— Domnu inginer a nostru va avea mare plcere s te cunoasc,

am strigat strîngînd mîna tinichigiului. Pîn atunci eu nu tiu i nu-i

spun nimic.

— Ciudat întîmplare, prietine Iliu ! a optit Alecu Dumitriu,

trecîndu-i palma peste pleoape ; s te întîlnesc tocmai pe tine într-un

loc pustiu. Aa ceva nu se poate petrece decît o dat în via.

Lelea Ileana a dat cu nemulmire din cap, privindu-ne piezi :

— Las asta, Alecuule. Vorba-i cum te putem ascunde pîn ce

i-i împlini porunca, dac nu-i chip altfel.
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— Sper, lele Ileana, c se va deschide curînd tîrgul i eu n-oi fi

departe.

— Ba s nu rmîi aici în primejdie ; la asta m tot gîndesc i nu

tiu cum om face.

Tinichigiul a stat puin la îndoial :

— Lele Ileana, treburile au s se liniteasc oricum. Eu am cetit

gazetele i vd ce se petrece. Stpînirea pune pe feciorii care fac

armat, a urmat el adresîndu-mi-se mie, s împute pe prinii lor

rmai la coarnele plugului. Aa-i de cumplit întunericul minilor,

încît gradaii trupelor trimese în sate, dei sînt i dînii rani, bat

i schingiuiesc pîn la moarte pe fraii lor. Numai în asemenea con-

diii stpînirea se poate folosi de trupe, trimeînd, ca la un adev-
rat rzboi, tustrele armele, infanterie, cavalerie i artilerie, împotriva

rzvrtiilor. Cu sbii, puti i tunuri doboar lesne pe nite biei

oameni care nu in în mîn decît uneltele meseriei lor. Trupele au

fost puse sub conducerea colonelului Lahovari, boier i proprietar ;

i pentru victoria lui împotriva poporului are s fie înaintat general.

Eu eram cu mult mai simitor decît lelea Ileana la explicaiile lui

Alecu tinichigiul.

— Bine, a zis tovara noastr, fie cum spui, s zicem c ai drep-

tate. Bogatul pctuiete i sracul cere iertciune. Cînd i cum

s-or rscumpra ptimirile i morii, nu se tie. Dar mcar s nu

te prpdeti tu. Trebuie s-i gsim un rost s pleci mai departe,

poate la munte.

— Atunci m-am amestecat eu. Vorba din urm deteptase în

mine întîmplri, nu de mult trecute, cu care dintr-o dat s-a legat

ncazul tinichigiului.

— Ascultai, am zis eu cu avînt.

Am povestit repede i în puine cuvinte întîmplarea mea cu

Colun.

— ...aa c, am încheiat eu, Grigori Oanea i cu tatu-su au

s-1 trimeat pe Alecu la munte ca pe un om al lor i acolo Alecu

îl gsete pe uncheul Haralambie. Dau eu rva ctr unche i-i

spun ce i cum.
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Lelea Ileana m-a privit lung, dup aceea s-a sculat din locul ei, a

venit la mine, s-a aplecat i m-a srutat pe ochi.

— Nu i-ar putea face nimeni socoteal mai bun decît acest biet
al Polixeniei, a spus ea lcrmînd. Mai bun plan nu se poate i tre-

buie s-1 îndeplinim întocmai precum spune el. Rmîne s ajun-

gem la Vasile Rusu Pescaru s vedem ce zice, fiind i el un om
cuminte i pit.

Mi-am urmat vorbirea :

— Cum s-a face noapte, el s v duc cu crua la Rdeni, pe

dumneata i pe Alecu Dumitriu. Dup ce v înelegei cu Oanea,

rmîne Alecu în sama lui.

— Dar ce faci tu, dragul mamei ?

— înainte de a pleca, Vasile Pescaru m-a trece cu luntrea pe

cellalt mal al lazului Botoanilor. Prin hudii, crri i grdini,

ajung îndat acas.

— îl iei i pe Culai ?

— îl iau i pe Culai.

Alecu tinichigiul m privea în tcere, micat de avîntul meu i
de prietinia ce-i dovedeam.

De obicei nu prea eram grijuliu i prevztor în întreprinderile

mele, dovad escapada mea nesbuit de la Nada Florilor ; dar în

acea clip extraordinar avusesem o inspiraie de geniu.

— De ne aduce Culai bun rspuns, întocmai aa facem, a hotrît

tovara noastr. Pe btrînul Tudose Oanea îl cunosc de la prazni-

cele Mercoriilor i m-a chemat i nevasta asta tînr a lui, ca s-i

dau sfat în bobi ori cu crile pentru nite puneri la cale a duman-
celor. Fiind ea cîndva cam sprinar, s-a avut bine c-un flcu. Era

vorba s se fac nunt. Dar nimeni necunoscînd numrul zilelor

omului, vorba a rmas ca o pasere în pustie i flcul s-a prpdit
într-o întîmplare nprasnic. Norocul ei a fost s-o cear un vduv,
gospodar bun. Cum s-a aezat la casa lui Tudose Oanea, cum au i
început pîrile ; c ar fi avut un copil de fat mare. Atuncea, cu-

noscînd eu din cri toate acestea, cum i din mrturiile ei, am
întrebat-o :
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— Trii bine ?

— Da, leli drag, rspunde ea.

— i Tudose Oanea nu te asuprete ?

— Nu.
— i nu i-a spus nimica despre acea întîmplare veche cu prun-

cul din flori ?

— Nu, leli drag.

— i-am auzit c eti bun mam biatului lui Oanea cu nevasta

cea dinti ?

— Da, leli drag, i nici nu s-ar putea s fie altfel
;
ine la

mine Grigori ca la mama lui dreapt.

— Apoi, nevast, uite cum mi se arat mie în cri gîndul omu-

lui cu ochii negri, adic gîndul lui Tudose Oanea. S nu socoti c el

n-a aflat vorbele ce s-au optit. Ba le-a aflat pe toate i el zice aa :

«Nu mi se cuvenea mie, vduvoi btrîn, s iau fat fecioar. Mie

îmi trebuie soie cuminte, care a cunoscut ncazul i preuiete

ocrotirea ce i-am dat». Apoi cum i-am tlmcit eu în asemenea chip

femeii rînduiala crilor, numai ce s-a înseninat i s-a bucurat care

nu se mai afl.

Aa c în împrejurarea noastr, a urmat stpîna de la Nada Flo-

rilor, eu m duc cu ndejde i în sprijinul nevestei. Fiind i Grigori

fecioraul de partea noastr, dup cuvîntul ce-i duc de la prietinul

su Iliu, eu lui Tudose Oanea îi pot pune i cpstru, i-1 duc

unde vreau. Dar eu nu-i cer decît o fapt bun.

Dup ce stpîna ostrovului i-a expus astfel punctul su de ve-

dere în faa mea i a tinichigiului, au prins a ne fichiui stropi subiri

spulberai de vîntul de la munte.

— Nu v temei, a înlturat cu mîna teama noastr lelea Ileana,

nu se aeaz ploaie adevrat pîn la înserat, cînd se alin vîntul.

Iat, se-ntorce i Culai, a adaos ea sltîndu-se în sus. Acest biet a

motenit înelepciune de la maic-sa firoscoasa. Ca s nu întîrziem

treaba ce-o avem de îndeplinit, s-a zvîrlit pe-un cal pe care 1-a gsit

pscînd într-o vlcic ; i-a prins botul în curelua cu care se încinge,

i-1 silete cit ce poate cu clcâiele. Numai cît chivr îi lipsete ca s
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fie Alexandru Machedon. Ne face i semne ca s ieim spre el, cci

n-avem vreme de pierdut.

într-adevr Culai venea cu mare putere, priveghindu-i îns calea.

Sltase peste drumul Petiei ca o lcust, numai o clip, i îndat in-

trase în viroaga prin care se strecurase la dus, A srit de pe cal, a scos

curelua cu care îi cîrmuise fugarul, încingîndu-se cu ea pripit, i

s-a jimbat la noi cu ochii aprini i prul zbîrlit. Roibul eliberat, ca

un clu cuminte ce era, s-a întors în trap spre ierbuca lui,

— Bun veste ? a strigat spre Culai lelea Ileana.

— Bun ; ne-ateapt, Pîn ce ajungem noi, mmliga e pe fund

i scrobul în tigaie. Precum se tie, mo Vasile, ca pescar adevrat, nu

mînînc pete,

— Las asta, Culai, Ne duce la Rdeni ?

— Duce, A i dat ovs iepei.

înaintam cu hrnicie. Am apucat pe crarea de sub satul Petiea.

Cînd am ajuns ctr csua pescarului, lumina era în scdere ; as-

finise soarele în dosul cldriei de nouri amestecai cu piscurile mun-

ilor. Am trecut pe dup grajd i oproane ; cînd am btut cu picioa-

rele în prisp, s-a deschis ua i ne-a dat drumul în tind mtua lui

Culai, Casandra. Era o nevast usciv, subire i nltu, cu nas

ascuit i iscoditor. Ochii rotunzi, fr o coloare hotrît, erau um-

brii de casca unui tulpan galben.

— Poftii, poftii ! a optit ea inînd de sus ua.

Ne-am strecurat pe sub braul ei, în încperea a doua am gsit

întemeiat vestea lui Culai, Pe vatra hornului, mmligua pe fund

acoperit cu tergar
; i cratia cu scrob deasupra jarului sfîrîind.

— Bine-ai venit la noi, a rostit cu voce adînc de bas pescarul,

bocnind spre noi cu cizmele-i nalte de iuft,

Vasile Rusu era un uria cu ochi albatri i prul intrat în c-
runie, rtezat scurt pe marginea strchinei. Mustile i sprincenele,

alburii. Puterea mînilor lui grozave se întovrea bine cu zîmbetu-:

de buntate i prietinie,

Stpîna de la Nada Florilor a cucerit definitiv cetuia în care

intrasem, adresînd pescarului cel mai încînttor zîmbet pe care-1
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putea exprima faa ei trist i neuitînd, îndat dup asta, s depuie

dou pupturi rsuntoare pe obrajii uscivi ai mtuei lui Culai.

Dup cît am observat, vorbirea noastr despre ce ne interesa nu

putea începe înainte de cin ; iar în vremea cît ospteaz, oamenii

cuviincioi nu îndeplinesc alt lucrare. Numai dup ce n-a mai rmas
nimic pe fundul de lemn i-n crati, lelea Ileana a crezut venit mo-
mentul s atrag luarea-aminte a lui mo Vasile Rusu asupra mea
i îndeosebi asupra tinichigiului.

— Dac vrai dumneata, Vasile, s afli ce caut feciorâul ista

al inginerului la Nada Florilor, i-oi spune.

— tiu ce caut, a rspuns rîzînd gros pescarul ; l-am mai vzut,

pe ieztur. El socoate c prinde pete, îns l-au prins petii pe dînsul.

Am fost izbit de aceast observaie ; numai aa se putea explica

rtcirea mea din acea strlucit primvar.
— îl cunoti atunci i pe Alecu, alt prietin al nostru ?

— Cum nu, a rîs iar Vasile Pescaru. Ne-a prsit de mult i acu-

ma-i meter la fabrica de la Pacani. Dar tot pescar a rmas, îns

prinde oameni.

Alecu a rmas serios. Ceilali am rîs de gluma lui Vasile Pescaru

nu pentru c ne plcea, dar pentru c voiam s-i sporim bunvoina
fa de nevoia noastr.

— Dar de rscoalele din ar ai auzit ? a urmat a-1 împunge

lelea Ileana pe stpînul casei.

— Am auzit i de asta, a rspuns pescarul cu seriozitate ; i de

armata care-i la rohtcile tîrgului. I-a stropit pe bieii români, a

adaos el cu glas sczut.

Dup acest schimb de vorbe, Pescaru a rmas tcut i grav un

rstimp. Apoi s-a ridicat în picioare ca s arate c e gata s îndepli-

neasc ceea ce era de îndeplinit.

Lelea Ileana 1-a apucat de bra :

— S nu înhami înc iapa, cuscre Vasile, a optit ea. Te rog s
treci înti cu luntrea pe aceti doi feciorai la cellalt mal. De acolo

i-or gsi ei singuri drumul. Mai cu sam are nevoie Iliu, s nu-l

apuce noaptea i ca s se poat înfia lui tatu-su. Dup aceea
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înhami i ne-i duce la Tudose Oanea. Avem de fcut cu dînsul o

afacere de vînzri i cumprri de oi.

— Se va face întocmai, a încuviinat Vasile Rusu zîmbind. Cei

cu barca s vie dup mine ; cei cu oile s atepte.

Pescarul a ieit ca s ia lopeile luntrii.

înainte de a m despri de cei din cas, m-am apropiat de

stpîna ostrovului, ca s-i fac cunoscute anume socoteli ale mele

pentru desvîrirea planului nostru.

— Lele Ileana, i-am zis eu, dup ce ajungei acolo i punei la

cale vînzarea i cumprarea oilor, s-i spui lui Grigori Oanea, co-

legul meu, s se repead pîn la mine în ast-sar ori mîni dis-de-di-

minea, s-i încredinez rvaul ctr uncheul meu Haralambie.

— Numaidecît s-a face i asta, îneleptule, m-a admirat din nou

lelea Ileana.

Tinichigiul mi-a apucat emoionat mîna, inîndu-mi-o strîns un

timp într-a lui. înelegeam c vrea s m îmbrieze, dar s-a st-

pînit ca un brbat ce era. Am fost o clip hotrît s-i mrturisesc c
rmînem prietini pîn la moarte. Am tcut ; el a priceput i mi-a

mai strîns o dat mîna dreapt. Mi-am luat rmas bun de la gospo-

dina casei i am ieit în urma lui Culai.

Afar începuse fumegarea amurgului i vîntul se domolea.

— Repegior, a îndemnat Vasile Rusu pescarul
;
i dup ce dez-

legm luntrea, priponim limbile.

Am coborît pîn la malul apei. Cluzul nostru a dezlegat lun-

trea din pripon ; ne-am suit ; i el ne-a împins o vreme cu ghion-

derul ^ prin crarea de trestii. Apoi a apucat lopeile i ne-a dus în

tcere la cellalt rm. i-a oprit un timp lopeile ascultînd împreju-

rimile. Nu s-auzea decît vîntul, oftînd domolit în foltanele de trestii

înalte.

— Rmîi sntos, mo Vasile, am zis eu cu îndrzneal brb-
teasc. Fii fr grij ; cunosc drumul prin grdinile oamenilor.

— Cu bine, bdica Vasile... a optit i Culai.

* Ghionder — prjin de condus luntrea. (N.R.)
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Ne-am strecurat din luntre prin stufriurile malului ca nite

dihnii de ap i ne-am mistuit în umbra amurgului.

Dup ce-am ajuns acas pe cale cotit, m-am înfiat cu pre-

fcut nepsare i ca din întîmplare îaci Leona, ca s am mrturie

de ieirea mea la lume. Domnu inginer a nostru înc nu se întorsese

de la cancelarie ; am aprins în biroul lui lampa i am compus ctra

uncheul Haralambie un rva în urmtorul cuprins :

Drag uncheule Haralambie,

Vine la dumneata cu aceast scrisoare un prietin bun al

meu, pe care te rog s-l ajui i s-l ocroteti pîn ce se va

putea întoarce la locul su.

Dorindu-i din inim sntate i izbînd .

Nepotul dumnitale, Iliu.

P.S. Avînd i eu unele ncazuri, te-a ruga s vii pîn la noi.

Am stat înti la îndoial dac trebuie ori nu s adaog acest P.S.

inînd sam îns de paniile mele cu pescuitul, care m cam depr-

taser de coal, mi-am fcut socoteala — dup pilda teoremelor

aritmeticei raionate — c isprvile mele vor iei curînd la iveal,

deci am nevoie de o protecie pe care numai un ef de trib mre în-

clrat, cum era uncheul, mi-o putea acorda.

Nada Floiilor



Capitolul XII

TULBURRI,
AMRCIUNI I PRIMEJDII

Cu scrisoarea ctr uncheul Haralambie în buzunar, ateptînd

pe Grigori Oanea, m-am dus s ispitesc pe mtua Anghelina, ca

s aflu ce se mai petrece la noi acas de cînd m înstrinasem. De

îaca Leona tiam c-mi poart sîmbetele. Dar cum de nu simise

i domnu inginer a nostru petrecerile fiului su în raiul primverii

de la Nada Florilor i necredina aceluiai fiu al su fa de coal ?

Dac domnia sa era ocupat peste sam de diferitele îndatoriri ale

serviciului tehnic judeean, cum de nu 1-a înveninat cu bnuielile

i pîrile zgripsorul nostru ?

Subt apsarea primejdiei ce m amenina, simeam c entuziasmul

meu de primvar se rcorete.

Totui tata nu ar fi fost în stare s-mi aplice — cum se spunea

pe vremea aceea — o corecie bine-meritat, cci eram prietini.

Dumnealui m obinuise de un timp, de cînd eram candidat la br-

bie i universitate, s-mi cîntresc eu însumi faptele îndoielnice i

s-mi mrturisesc erorile. Eram încredinat c, discutînd amîndoi

cazul rtcirii mele, vom gsi soluia cea bun ca s nu pierd un an

de învtur, fie fcînd chiar atunci, înainte de examen, o sforare

sever, fie convingîndu-1 pe domnu inginer s-mi accepte corijenta

la matematici pentru toamn. Palidul meu profesor cu ochi de cadîn,
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domnul Ciolac, socotea aritmetica raionat drept cel mai important

obiect pentru tineretul care rîvnea s se adape la izvoarele tiinei
;

dumnealui n-ar fi putut îngdui rspunsuri mediocre unui elev pe

care-1 socotea între elementele valoroase ale gimnaziului folticeneaji.

în clasa întia i a doua fusesem premiant.

— Mam Anghelin, am început eu a m informa cu viclenie pe

lîng ddac, spune-mi, te rog, ce se mai petrece pe-acas. Eu, de vreo

dou sptmîni, cum ai putut vedea singur, m-am îndeletnicit mai

mult cu undia.

— S fii sntos i bucuros, Iliu, a oftat ddaca mea. Eu atîta

doresc.

M privea cu ochi întristai i obosii.

— Ce zice îaca Leona ?

— Dumneaei înc nu spune nimic ; e suprat pe domnu inginer

a nostru. Purtarea dumnealor unul cu altul e mai mult în rspr,

dar are s vie vremea s spuie dumneaei ce are de spus, nu te teme.

Acu vreo dou zile 1-a poftit aici pe domnu Vac-Mare de la poliie

i 1-a rugat, pe cît am îneles, s-i descurce urmele.

— N-are ce descurca i descoperi ; n-am svîrit nici o fapt rea.

— tiu, dragu mamei Iliu. Eu de ce mai întîrzii pe lumea

asta ? Ca s te apr de npaste ! Vrai s m întrebi de ce e suprare

între frate i sor în cas la noi ?

Am încuviinat cu privirea. Era în glasul ddacei mele accentul

pe care i-1 cunoteam, de mare îngrijorare înaintea primejdiei. în

mama Anghelin parc struia înc ceva din spasmul strvechi in-

stinctiv pe care îl au animalele cu o clip înainte de catastrof.

— Dragul meu Iliu, a optit ea cu lacrimi, s tii c nu-i bine.

încaltea tu eti ca un mînzoc buiac într-o primvar ; zburzi fr
grij. Dar domnu inginer a nostru e cal vîrstnic. I-a trecut vremea

s învee buiestrul.

— Ce s-a întîmplat, mam Anghelin ? Vorbete, te rog, lmurit.

Vreau s aflu numaidecît ce este.

Ea a cltinat din cap cu jale.
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— Ce este, nu-i bine, dragu mamei Iliu. Cum s-i spun eu ?

ie i se sade într-o petrecere a juneii ; dar lui domnu inginer nu

i se cade s umble rtcind dup ochi negri ; în anii întru care se

afl, dragostea-i cu primejdie. Aa c dumnealui de vreo dou spt-
mîni d pe-acas numai cînd i cînd. Cînd are ceas slobod dup tre-

burile slujbei dumnisale, îi însenineaz ochii în alt parte.

Observîndu-mi obrazul palid, ddaca s-a oprit.

— Spune odat despre ce-i vorba ! am poruncit eu.

— Spun, dragu mamei, nu te tulbura ; acuma eti biet mare,

trebuie s afli ce se petrece. Este doamn directoar la coala de fete

o vduv. A purtat pe drumuri încurcate i pe ali brbai, dup cît

se vorbete : duduca Leona îi numr pe degete. în primvara asta,

dumneaei i-a pus ochii pe domnu inginer a nostru. Are ochi cît pa-

harele i-i sprîncenat... Nu-mi place mie c rîde i rîde
;
parc o

gîdil necuratul. A venit în plimbare pîn aici. A îndrznit s intre i
în grdin la noi tocmai cînd înfloriser cei dintâi trandafiri.

Domnu inginer s-a ploconit în faa ei, a rupt pe cel mai frumos i
i 1-a druit. Ea i-1 potrivete în piept i rîde, se-nelege ! Nu spun

c n-ar fi frumoas, dar ce are ea s tulbure mintea unui brbat
serios cum e domnu inginer ? A ieit pe poart cu trandafirul gal-

ben i 1-a chemat cu ochii dup ea. Crezi c 1-a rbdat pe dum-

nealui inima s nu se duc ? Dup aceea, într-alt rînd, sar, pe

cînd ateptam cu masa i ieisem în livad, i-am auzit rîsul pe

drum, în drept cu casa noastr. A rîs ici, a rîs mai încolo, purtîn-

du-1 dup ea pe domnu inginer spre Buciumeni ; am auzit-o rîzînd

iar, cînd se întorceau
;
i domnu inginer n-a mai intrat la casa

dumnisale.

Ascultam pe mama Anghelina i-mi simeam inima pustiit i

îngheat. Mi se lmurea de ce tata rmsese cu totul strin de

aventurile mele din acea primvar ; îns nu m puteam bucura

c situaia mea fa de dumnealui se uura. Sentimentul care m
copleea era o dumnie aprig împotriva acelei strine care ame-

nina prietinia dintre mine i tata.

Am întrebat cu glasul stîns :
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— i acuma tata unde-i ?

— Unde poate s fie ? a cltinat din cap ddaca. Cît ai stat

în odaie i ai scris, n-ai bgat de sam c pe biroul dumnisale

toate-s prsite i uitate ? Scrisorile i gazetele stau teanc, nici nu

s-atinge de ele, nu-i mai pas de nimic. Ce ne facem noi, dragu

mamei Iliu ?

Am lsat-o pe ddac s lcrmeze i am tcut, cufundat în

gînduri amrîte. A trecut pe lîng mine îaca Leona fr s m
vad. Privea cu ochii aintii într-un viitor din cadrul cruia dum-
neaei lipsea, ca i cum ar fi murit. Slbise biata îac Leona. Nu-mi

era îns mil de dînsa ; aveam în mine i un gînd rutcios, c o

ajungea blestemul lui Colun, celandrul meu pribeag la munte.

— Am s stau de vorb cu tata... am zis eu într-un tîrziu, mai

mult ctr mine însumi.

Ddaca i-a pocnit palmele, tînguindu-se :

— Cum s-ar putea una ca asta ? Cum ai cuteza, Iliu ?

— Las-m, ddac ; sînt doar prietin cu tata.

Ea m-a privit speriat. îi spusesem ddac, nu mam, cu un ton

de nemulmire dumnoas.
— Of i iar of ! Nu tiu la ce capt om ajunge. Vai de zilele

noastre !

— Ddac Anghelin, i-am zis eu ridicîndu-m, sînt trudit i

mi-i somn ; m duc s m culc. Dar s-ar putea s vie chiar în sar

asta Grigori Oanea, s ia rvaul pe care l-am scris mai nainte în

biroul tatei. Atuncea m trezeti, ca s i-1 dau.

— Bine, dragu mamei, mi-a rspuns ea umilit, observîndu-mi

cu atenie ochii înnegurai ; du-te i te hodinete fr grij. Dar s
nu cumva s te superi pe mine, drguule, c i l-am pîrît pe domnu

inginer a nostru. Eu îs ca o cea pururi treaz, priveghind. i nu

puteam s tac i s nu-i spun, fiind tu în clipa asta singur brbat

la casa Polixeniei noastre. Unde a plîns Polixenia, eu nu pot suferi

muiere strin rîzînd. îmblînzete-i ochii asupra mea, Iliu.

Am rmas ptruns de accentul tragic al cuvintelor ddacei mele,

totui nu m-am înduplecat s-o privesc blînd i am lsat-o s se tîn-
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guie. Amrciunea pîrei ddacei mele împotriva domnului inginer

a nostru s-a adîncit i mai mult în fiina mea dup cel dinti somn

trudnic de trei ceasuri.

Ctr miezul nopii m-am trezit avînd în sufletul meu ruptura

cu tata ca pe nite lilieci înspimîntai care scriu în toate sensurile

linii frînte. Socotindu-m singur brbat la casa bietei mele mame
moarte, ddaca îmi aprea oarecum comic i învluit de negura

eresurilor arhaice. Ascultam cucoii care îmi ddeau semne de pro-

funzimea vremii, rmase misterioase i astzi, spunînd precis lumii

moderne mecanizate sferturile nopii, i m întorceam ctr btrîna

mea Anghelin cu o simire de mil. Traiectoria mîniei mele se în-

drepta acum spre tata. Atît de mult m deprinsesem s-1 admir

i s-1 socot deasupra lumii obinuite, încît coborîrea lui de pe pie-

destal îmi zdruncina echilibrul sufletului.

îl admiram pentru atitudinea lui de ironie tioas fa de socie-

tatea în care triam. M fcuse s îneleg c aezarea noastr so-

cial i politic era alctuit din «simple firme fr coninut», cu o

birocraie corupt, cu moierime feudal, cu politicieni gata s amane-

teze oricînd i oricui bogiile rii i cu o muncitorime crud îm-

pilat. Adesea domnu inginer, prietinul meu, îmi comunica sen-

tine i epigrame referitoare la viaa noastr politic ; acestea m
amuzau prin întorsturile lor spirituale, dar trezeau în mine o

coard dureroas. Dispreul pe care îl cultivase în mine tata pentru

nedreptate, corupie i exploatare, nu era decît floare i podoab

deasupra urii pe care o motenisem de la neamul îndelung obijduit al

Polixeniei.

Se lumina în mine capul mare al tinichigiului cu ochii lui expre-

sivi care m îndemnau s rspund la chemarea umiliilor i ofen-

sailor vieii. Alecu Dumitriu nu era un diletant ca domnu inginer,

ci un lupttor. Trecerea lui de meteor pe cerul primverii mele îmi

lsase înelegerea c energia avîntului are pre numai atunci cînd e

folosit într-o aciune just ; c aciunea e legat de via, pe cînd

visul sterp rmîne al ineriei.
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Aa c prsind raiul de la Nada Florilor, m îndîrjeam s
intru în lumea real, spre a da caracter i sens vieii mele.

înti i înti se cuvenea s gsesc o soluie pentru a-mi împca
profesorii i amorul propriu. Am trecut destul de repede peste

aceast problem, pe care, desigur, nici domnul Ciolac, profesoral

de matematic, nu mi-ar fi propus-o pentru teza de mai. în dezle-

garea ei era necesar în primul rînd prezena domnului inginer
;

trebuia numaidecît s-1 vd i s vorbesc cu el diminea, înainte de

a ne duce, eu la coal i dumnealui la serviciu. îmi imaginam o

întîlnire viforoas, dup care scena luneca spre un patetic sentimen-

tal. Mîhnirea mea dumnoas se topea clip cu clip ca un abur de

la Nada Florilor i am lunecat iari în somn cu ochii plini de

lacrimi.

Abia rsrise soarele, cînd m-am trezit iar. Ciocnise cineva în

geam. Cînd am srit din aternut, ciocnitura s-a repetat.

— Trebuie s fie Grigori Oanea, mi-am fcut eu socoteal, pe

cînd trgeam cu grab pe mine halatul. Nu era Oanea. Am desluit

într-un col al ferestrei capul de bufni al ddacei mele. M în-

demna cu clonul s ies afar.

Am luat scrisoarea, am deschis cu luare-aminte ua i am ieit

în cerdac.

Am gsit pe Culai în toat strlucirea costumului su. Eram
pe punctul de a notifica fr înconjur tovarului meu de rai des-

prirea mea de dînsul, cînd el, fr s-mi bage în sam tulburarea,

a fcut o micare spre pHcul pe care îl ineam în mîn.
— Grigori Oanea, îmi zise el cu zîmbetu-i puintel batjocori-

tor, n-a putut veni, cci n-are chip s se întoarc acas -apoi s
se duc iar la gimnaziu. Zice c azi avei tez i nu se poate s lipsii.

Aa c ducîndu-m i eu la Rdeni cînd se zrea de ziu ca s vd
ce i cum s-a pus la cale cu Alecu, s-au gîndit cei de-acolo s m
trimeat pe mine în locul lui Grigori Oanea. Mi s-a prut bun biet

dar nu-i priceput la undi. Deci dar eu îi dau «fertificat» de la

dînsul, i dumneata îmi încredinezi rvaul.
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îmi spusese «dumneata» la privii ea ciudata ce-o întorsesem ctr
el. în lumea astlalt, în afar de Nada Florilor, Culai al meu avea

un loc de umilin în care lipsurile educaiei i îmbrcmintei lui

sreau în ochi. De aceea eu devenisem «dumneata» i el îi pleca

fruntea întinzîndu-mi cu degetele-i negre i arse de soare «fertifi-

catul».

Grigori Oanea îmi scria trei cuvinte cu creionul pe o jumtate

de foaie de caiet, încredinîndu-m c pot da ce mi se cere. Neculai

a înfcat scrisoarea i a purces în galop pe poart, oprindu-se numai

o clip ca s-o închid cu respect, i a cotit spre miaznoapte ctr
Rdeni,

Tot timpul cît sttusem de vorb cu Neculai, ddaca mea An-

ghelina m pîndise aintit, ca s cunoasc dac mi s-au îmblînzit

ochii. A fost fericit c-i zîmbesc.

— Iliu, mi-a optit ea, nu-1 poi vedea în dimineaa asta pe

domnu inginer a nostru. Doarme, i pîn ce-a veni vremea s te duci

la coal, nu se trezete. E trudit de drum ; s-a dus ieri ca s ia

în primire podul Moldovei de la Boroaia. S-a culcat tîrziu, fr
s mînînce.

— Bine ; l-oi vedea cînd m întorc de la coal, i-am rspuns

eu cu linite btrînei Anghelina.

înainte de a m întoarce în camera mea, am privit ca pe ceva

cu totul nou grdina înflorit. Merii preau nite lampioane rozalbe

ale zilei. Pîn în acea diminea nu observasem nimic, orbit de entu-

ziasmul meu pentru fericita breasl a undiarilor : fericit mai ales

c nu are niciodat impasul unei teze de mai la matematic.

Domnul Ciolac, profesorul meu, era un om blînd, a putea spune

chiar sfios, îns cu totul strict în slujba sa de propagator al celui mai

important i dificil obiect al învmîntului gimnazial. Cu totul strict

în aceast datorie definit a sa fa de via, de tron i ar. Elevii

mai vechi decît mine, adic repetenii sau «babacii» cum le spuneam

noi generaia tînr, pretindeau c domnul Ciolac, chiar de la so-

sirea sa la catedra de matematici a gimnaziului nostru, duce tratative

de însurtoare cu o motenitoare bogat, fat a unui negustor «tot
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botoenean i tot armean» ; de aceea purta venic o floare roie la

butonier.

Nu eram unul dintre elevii si emineni, nu m suisem niciodat

peste nota 7 în catalogul su. i cum la toate celelalte obiecte aveam

cu dou i trei puncte mai mult, domnul Ciolac se socotea jignit

în numele tiinei.

Leciile Aritmeticii raionate a lui Rou, în ultimul trimestru, le

frunzrisem în prip. Cum în acest rstimp profesorul nostru cre-

zuse de cuviin s se ocupe mai mult cu ciurucurile i cu «babacii»,

înc nu fusesem ascultat la tabel
; pe lîng asta, lipsisem în ultimele

137



dou sptmîni. Iat c sosise scadena fatal. Mi se trimetea rspuns
prin tovarul meu de banc, Oanea, s nu lipsesc de la teza de mai,

a crei not avea importan alturi de examenul oral al sfîritului

de an. «Dac un elev are media 4 în cele trei trimestre ale anului,

preciza aritmetic babacilor notri domnul Ciolac, cu un 6 la teza de

mai i cu un 5 la examen, dobîndete media de trecere». Din aceast

pricin cei vechi, care repetau fiecare clas, în luna mai se puneau

pe brînci ca s capete nota de corectare. Ambiia lor, dup aceea nu

mai pretindea decît nota mediocr necesar pentru a dobîndi certi-

ficatul ce le-ar fi dat drept s solicite o slujb la tribunal ori pre-

fectur. Acea not mediocr necesar o cereau uneori cu lacrimi

în clasa ultim a profesorului, ca s nu rmîie pe drumuri, «s ajung

a-i cîtiga hrana cu undia la iazurile de devale».

Pentru dobîndirea notei la teza de mai, sracele mame de la ma-

hala ddeau srindare la biserici. Desigur c îaca Leona, dac ar fi

avut dragoste pentru mine i mi-ar fi cunoscut ncazul, s-ar fi os-

tenit pîn la Maica Domnului de la Adormire i i-ar fi spus o vorb
la ureche fgduindu-i o lumînare de cear, rugînd-o s se milosti-

veasc asupra mea cu lumina cifrelor i raionamentelor matematice.

Ddaca nu i-ar fi îngduit asemenea familiaritate, fiind o fiin mai

jos aezat pe scara social ; ea ar fi intervenit prin popa Gheorghe

la marele Sîntilie, ca s-mi mearg bine la tez.

Ca fiu i prietin a domnului inginer a nostru, eu puneam la în-

doial capacitatea aritmetic a personagiilor sfinte. Aveam ans de

zece la sut s dau o tez la limit ; asta ar fi fost îns pe cît de

jignitor pentru domnul Ciolac, pe atît de umilitor pentru mine. Mi-a

lucit în minte versul melancolic al lui Grigore Alexandrescu :

Minuni în vremea noastr nu vd a se mai face...

Nici nu m-am mai înjosit ca s deschid zadarnic Aritmetica

raionat a lui Rou. Mi-am pregtit coala de tez, hotrît s-o las

alb, i-am ateptat cu linite evenimentele, încredinat fiind c se vor

gsi mijloace ca s nu pierd anul.
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Ddaca Anghelina mi-a pus dinainte în sufragerie cafeaua cu lapte

al crui gust îl uitasem de cînd m deprinsesem cu petele fript i

mmliga vîrtoas din ostrov. îaca Leona a catadixit s-mi ie to-

vrie ; mi-a întins o felie de cozonac fr a-i descrei fruntea i

m-a lsat s-i preuiesc dulceaa. Apoi mi-a pus cu delicate o în-

trebare plin de amrciune :

— Se zice c unii dintre elevii gimnaziului îi fac leciile mai mult

la iazurile de devale.

Cît pe ce s m înec cu cozonacul. Ziua proast de diminea se

cunoate, am reflectat eu.

— Ce zici dumneata de asta ? a urmat ea scuturîndu-i zulufn

învltucii în hîrtie.

Nu puteam rspunde cu gura plin.

— A trecut pe la mine domnul Vacamar, a continuat îaca

Leona, îndeprtînd delicat frîmturile de pe piepii camizolului

dumnisale alb ; a trecut pe la mine domnul Vacamar i l-am rugat

s-mi procure nite informaii. Prerea mea era c un tînr care pleac

noaptea de-acas s-o fi ducînd la o întrunire de carbonari. Dar

dumnealui mii-a adus rspuns c nu-i vorba de conspiraii, ci de adu-

nri de derbedei pe malul blilor. «Acolo se duce i nepotul dum-

neavoastr...»

— Adic nepotul rotarului, am întrerupt eu.

îaca Leona m-a privit de sus, uimit de cutezana mea.

— Ba s m ieri mata, obraznicule ! O fi nepotul rotarului,

dar în primul rînd e fiul inginerului Dumitra. Nu tiu ce m-a fcut

s nu-i aduc pîn acuma la cunotin isprvile fiului su.

Am rspuns cu demnitate :

— îaca Leon, am s i le aduc eu însumi la cunotin chiar

astzi.

— Chiar astzi ? Mira-m-a ! C pe dumnealui de vreo lun

nu-1 mai prinde nimeni acas. Nici nu-i pas de o sor bun care

i-a sacrificat pentru dumnealui viaa. în singurtatea în care tr-

iesc mi s-ar cuveni poate un cuvînt, o atenie... Tot aa de amant
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sînt ca i atunci cînd ticlosul de Jorj Ropcea s-a dus peste mri i

ri i m-a lsat pustie...

Am lsat numai pe Chiric motanul s asculte din nou roma-

nul îaci Leona pe care i eu îl ascultasem în atîtea rînduri. M-am
grbit spre celelalte grele încercri ale zilei.

Mi-am pus în geant crile de cursuri ale acelei diminei
;
pe

lîng aritmetic mai aveam franceza i istoria. Am privit o clip

manualele acestea dou din urm aezîndu-le lîng coala alb. Am
suspinat : eram un as al Gramaticei franceze i un erou al Istoriei

moderne. «Mrire i decdere...» am optit eu cu sincer ironie.

Cînd s ies pe poart, Grigori Oanea venea grbit ca s-mi

aduc tiri i s m ia la tez.

Coborînd ulia Rdenilor printre csue albe i livezi de meri,

Oanea mi-a comunicat veste bun despre prietinul meu cel nou, tini-

chigiul. La început lelea Ileana întîmpinase din partea btrînului oa-

recare împotrivire. Dar gospodina i biatul punîndu-se pentru pri-

beag i ajutînd i Vasile Rusu pescarul, Tudose Oanea s-a înduplecat

i a pus la cale el singur ieirea strinului ctr mnstirea Rîca.

Avea s umble calare în straie ciobneti, alturea de scutarul lui mo
Tudose, care se afla venit în Rdeni pentru simbriile i merindea

feciorilor i baciului de pe Deleleu. A purces înclecat în tarni cu

cciul i saric, cu glug i baltag, cu desagi la ciochine, i s-a închi-

nat înspre prietinii si cu voie bun.
— El socoate c într-o sptmîn s-ar putea întoarce la Folti-

ceni, i-a încheiat Grigori istorisirea.

Nu i-am dat nici un rspuns.

— Urmrirea lui se pare c-i în legtur cu rscoala, a urmat

tovarul meu.

La aceste vorbe l-am apucat de bra cu violen. El s-a întors spre

mine i s-a speriat vzîndu-mi ochii.

— Socoteam c pot vorbi cu tine... a îngînat el cu sfial.

— Cu nimeni i nicieri ! i-am poruncit eu ca dintr-o grea tain.



Capitolul XIII

EU DAU O TEZ FAIMOASA LA ARITMETIC,
IAR CULAI DEVINE CAMPION ÎN LUPT LIBERA

Gimnaziul nostru se afla aezat provizoriu într-o cas veche

boiereasc de pe ulia Sucevei, ateptînd s se mute într-un local

modern pentru care se adunau materiale pe un loc viran de alturi.

Deocamdat elevi i profesori se ncjeau în nite odi scunde cu

bnci din mobilierul reformat al colilor primare. Cocov, trist i
srac, înjghebarea aceasta a noului regat era în armonie cu toate

celelalte andramale, firme fr coninut, cum le caracterizase dom-

nul inginer. Din ograda fr împrejmuire, coborau crri oable înspre

nite bordeie de troglodii. De acolo de sus vederea se deschidea

înspre lacul din arna Mare i iazul Ciorsaci. în fund, abia se des-

luea un holm cu fînauri, sub pîcla ce începea s se topeasc a

dimineii.

în ograda gimnaziului micare puin, dei soarele strlucea în

azurul cerului, cernînd pulbere de aur peste grdini înflorite. Glgia
tineretului se stînsese înfricoat ; elevii «toceau» leciile în clase,

îngheboîndu-se în bnci asupra crilor i caietelor.

Pedelul 1 a sunat cu mîna un clopot dintre acelea cu care umbl
urtorii în sar de Anul-Nou. Clasa a treia avea în ora întia pe

domnul Ciolac ; tez de mai din toat materia trimestrului al treilea.

* Pedel — uier pe vremuri la liceu. (N.R.)
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Am intrat cu Grigori Oanea. Eu eram cap de banc în rîndul al doi-

lea ; Oanea ling mine.

Am adunat de la biei colile albe, ca s le iscleasc domnul

Ciolac. Eram douzeci i ase de elevi. Cînd am trecut la locul

meu, a intrat i profesorul, legnîndu-se pe picioarele-i scurte i lu-

necîndu-i asupra noastr ochii de catran migdalai i sprincenai.

Trandafiraul de la butonier i-1 lsase în cancelarie, într-un ph-
rel cu ap, pe prichiciul unei ferestre deschise : îl zrisem în trecere

Elevii s-au ridicat în picioare cu mare tropot. Edecul gimnaziu-

lui, babac Bucan, mai înalt cu un cap decît profesorul, a bolborosit

rugciunea i i-a fcut în prip trei cruci, menindu-le sfîntului Ro-

man i tezei de mai.

Despre minunea sfîntului Roman vorbea în fiecare an printele

Movilescu la una din leciile de religie. Roman, fiind umilit slug

între clericii de la sfînta Sofie, i neavînd tiin de carte, era deseori

batjocorit i înfruntat de psali i diaconi, c, dei prost i netiutor,

are totui parte din darurile de bucate ale cretinilor cucernici. într-o

noapte, dup un plîns fr mîngîiere, umilitul Roman, adormind cu

suspine, a avut în vis frumoas vedenie : a venit la el fecioara Prea

Curat i i-a alinat suferina, îndemnîndu-1 s mînînce trei bucele

de hîrtie, dup care 1-a încredinat c, trezindu-se, va putea ceti

oriice carte. Deci umilitul Roman s-a trezit cu bun ndejde i a

vzut c poate ceti oriice carte.

Pe cînd profesorul, în tcerea clasei, îi punea isclitura în colul

de sus din stînga al colilor depuse la catedr, babac Bucan, pe furi,

a vîrît una dup alta în gur trei buci de pagini din materia pe tri-

mestrul ultim a Aritmeticii raionate a lui Rou, le-a mestecat, apoi

le-a înghiit, închizînd ochii cu evlavie.

Pe fereastra deschis de lîng mine se zrea, ca un tablou în ram,
o parte din luciul iezerului din arna Mare. Acolo se afla ostrovul de

la Nada Florilor sub puzderia aurie a soarelui de mai. Acolo se afla

raiul rtcirii mele. Acolo fusesem fericit o clip din trectoarea

via, filozofam eu cu mare înfrîngere. în lumea oamenilor, mi se

pregtea umilirea i pedeapsa.
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Domnul Ciolac a întins pachetul de coaie isclite. N-am rspuns

apelului ochilor si de cadîn. Din acea clip începeau durerile is-

pirii i n-am gsit în mine puterea s m mic din banc. Bucan
a avut astfel prilej s se fac plcut i s-a repezit cu hîrcîituri de

ciubote la catedr primind c-o închinciune pachetul. Pe cînd el

împrea între bnci foile, domnul Ciolac a scris pe tabel, cu creta,

foarte cite, titlul tezei. Mi s-au înnegurat ochii ; era ceva cu totul

strin, dintr-o materie inert a Aritmeticii raionate. Nu mai in
minte ce, dei fusese scris atît de cite. Soarta mea era pecetluit.

Hotrîrea mea crîncen, care m chinuise i m îndîrjise în cursul

nopii, purcedea spre realizare. Din acel ceas, începea pentru mine

vacana. Pierdeam anul ; trebuia s am tria i vrednicia de a-1 cî-

tiga. Vacana mea trebuia s fie închinat studiului i preparrii

pentru un examen de toamn.

Foaia mea — cu isclitura profesorului în stînga i cu enunul

sus : Teza la Aritmetic, 26 mai 1888, i numele meu imediat dede-

subt : Dumitra Ilie — atepta alb i nevinovat. Altdat asemenea

foi albe le umpleam imediat i cu uurin, la aritmetic i la toate

celelalte discipline. Profesorii aveau plcerea i satisfacia s le orneze

cu note maxime. Iat ce putea însemna pentru mine febra pernicioas

a primverii. Eram jignit de propria mea decdere ; îns nu m sim-

eam cu totul nefericit i pstram înc în fiina mea dulceaa unor

zile neuitate i a unei prietinii care m ridicase deodat — socoteam

eu — la înelegerea superioar a vieii.

Cunoscusem în raiul de la Nada Florilor oameni umilii, robi ai

vieii, în dispreul lumii bune de atunci. Pstram pentru ei un sen-

timent delicat, înelegînd nevinovia lor pentru pedeapsa în care

vieuiau i osîndind vina criminal a unei societi ru întocmite. Sen-

timentul acesta luase brusc o form avîntat. Tînrul meu prietin,

tinichigiul, îmi artase calea. Nimic nu mi se prea mai mre decît

aciunea închinat binelui celor muli i npstuii.

Istorisirile mîhnite ale prietinilor mei din ostrov intraser în mine

cu miresmele i privelitile, operînd în fiina mea ca acele veninuri

asociate ce pot vindeca unele boli. Chipurile lor îmi aprur în amin-
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tire aureolate de lumin i ele dragoste, în clipa despririi. Subt o

impulsie incontient i nebiruit, am început a-i schia cu creionul

pe foaia alb ce aveam dinainte, menit tezei de matematic. Am
desenat grbit ostrovul i figurile lor, i o undi, emblem a pasiunii

mele de pescar. Lui Neculai, mentorul meu, i-am rezervat un col de-

osebit, îmi priveam vistor i melancolic opera.

Aud în dosul meu glasul iritat i scandalizat al profesorului :

— Ce-nseamn asta, Dumitra ? Am impresia c ai înnebunit.

Asta i-i teza ?

Rumoare în clas. Cei mai muli elevi îi isprviser lucrarea

scris. Timpul trecuse peste mine cu indiferen, czînd în prpastia

eternitii. Am privit ca un strin, cu mirare, desenul pe care îl aveam
dinainte. Nu tiam ce a fi putut rspunde lui domnu Ciolac. Sub

strictea metodic a profesorului nostru dormita îns o violen pe

care noi, elevii, înc nu i-o cunoscusem.

— Iei afar din clas ! a zbierat el ca în delir, cu vocea de-

odat rguit. Pentru asemenea btaie de joc vei fi eliminat din

coal. Imediat voi supune cazul dumnitale conferinei profesorale.

Aceast neateptat izbucnire de fulgere i trsnete a avut darul

s aeze în mine echilibrul stpînirii de sine.

— Domnule profesor, am rspuns eu ridicîndu-m în picioare ;

desenul acesta n-am avut intenia s vi-1 dau drept tez.

— De ce nu i-ai scris teza ?

N-am rspuns.

— De ce nu i-ai fcut lucrarea ? i-a aruncat iari strigtul

domnul Ciolac pe cea mai înalt not de tenor.

— Impresia dumneavoastr de la început a fost aproape justa,

am rspuns eu.

— Ce impresie ?

— Ai avut impresia c a fi înnebunit.

Elevii clasei îi ddeau coate i chicoteau. Unii erau chiar extrem

de veseli, mai cu sam Bucan, care csca un enorm rînjet mut.

— Asta-i culmea impertinenei ! a urlat domnul Ciolac. A ridicat

pumnul strîns spre nasul meu.
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— V pot explica totul, domnule profesor, am vorbit eu cu ace-

eai linite,

— Ce-mi poi explica ? Nu-mi poi explica nimic. Auzi dum-

neata, s-mi explice el mie ! Confisc acest document ! a adaos el

trgînd de pe banc desenul cu un gest fulgerat de prestidigitator.

— Desenul e al meu, domnule profesor, m-am precipitat eu dup
aa-zisul document.

— Desigur, a fluturat el deasupra capului teza mea. N-am in-

tenia s-1 pun în ram i s-1 trimet pinacotecii de la Iai.

Obosit de sforarea ce fcuse, s-a oprit i m-a privit dintr-o data

cu uimire i mil :

— Ce s-a întîmplat, Dumitra ?

— Am suferit de o febr primejdioas, domnule profesor.

— H-h-h ! s-a amestecat fr rost Bucan, ca un tont cruia

nimeni nu-i ceruse prerea ; s-o bolnvit de friguri de balt. în loc

s vie la coal, luna asta s-o inut de pescuit la iaz.

— Adevrat ? s-a întors spre mine domnul Ciolac.

Eu am încuviinat cu fruntea, plecîndu-mi ochii.

— Se poate una ca asta ? s-a uimit profesorul. îi dai socoteal,

Dumitra, în ce situaie grav te-ai pus ? E nemaiauzit ca un elev

bun, printre cei dinti, s cad în asemenea eroare. Uite unde

ai ajuns !

— H-h-h ! s-a amestecat iar ca un imbecil babac Bucan ;

o ajuns la Groapa Mînzului.

— Ce-i aceea Groapa Mînzului ? s-a întors plictisit domnul

Ciolac.

— Acolo se îneac cei care nu tiu a înota... a explicat rînjind

babac.

Profesorul n-a fcut nici un haz de lmurire ; s-a întors iari spre

mine sever :

— în orice caz, Dumitra, te anun c hotrîrea mea rmîne

nestrmutat. Vei suporta consecinele incontienei sau impertinenei

dumnitale.
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în vremea asta tezele se adunaser în mina profesorului. Bucan
i-a prezentat-o pe-a lui cel din urm, c-o plecciune i cu gîndul

la Preacurata Fecioar. Clasa nu mai era de inut în friu ; îi ieise

din fire. Domnul Ciolac a îneles c întîrziase prea mult între elevi

cu întrebrile i rspunsurile sale ; a ieit repede, trîntind ua. Colegii

mei au scos un urlet prelung de piei-roii, cldindu-se unii peste alii

în bncile din preajma mea.

Ora a doua, liber. Profesorul de gimnastic, domnul cpitan

pensionar lonescu, fusese chemat urgent într-o comisie la Primrie.

Am ieit în ograda gimnaziului, cu toat droaia de biei dup
mine. Vroiam s schimb cîteva impresii cu prietinul meu Grigoriâ

Oanea. L-am cutat cu ochii ; nu l-am gsit. Dispruse.

Am ateptat cîteva minute, s fiu chemat la cancelarie. Probabil

c era prea devreme. Profesorul de francez, la care aveam media 9,

i cel de istorie, la care aveam media 10, îmi erau favorabili desigur

i probabil încercau s înmldie strictea lui domnu Ciolac.

Cu mînile în buzunrile pantalonilor, pind crcnat i rar,

Bucan veni spre mine, privindu-m sarcastic.

— M-mi Dumitra, îmi zise el bîlbîind ; acu-cu ai pit-o !

— Cum ?

— Acu-cu ai dat de dracu !

M prefceam c n-aud, ca s-i anulez atacul.

— Nu îneleg ce vrai s spui.

— Vrau s-i spun c are s-i trag tatu-tu o ma-ma-m de

btaie, s te puie pe coaste.

— Cum ?

— Te ba-bate, mi, inginerul, de te omoar !

— Dar pe tine, mi babacule, te om-omorau cînd rmîneai re-

petent ? Ai ajuns cu musti i flcu de însurat i tot n-ai isprvit

gimnaziul.

— A-ha ! izbucni cu ferocitate babac Bucan ; vra s zic numai

te faci c n-auzi i m iei peste picior ! Apoi cu mine ai de-a face !

Eu nu-s Ciolac s-i caut în coarne ; eu îi moi numaidecît ciolanele.

Acu nu mai eti premiant i te d afar din coal...
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— Ascult, babacule...

— Mi sfrijitule, babac îi tatu-tu ! Eu îs Bucan Ion.

— Ascult, babacule, nu te uita aa cu gura cscat la mine i ia

aminte. Dac îndrzneti s m atingi, îi scot ochii cu dou degete.

în clasa mea, a treia, aveam partizani pe toi elevii mruni.
Acetia au dat glas de mare veselie la ameninarea mea c o s rmîie

chior Bucan, cavaler candidat la însurtoare. îns acest ajutor al

camarazilor mei a avut darul s-1 scoat pe hojmalu ^ din toate î-

înile. Cu o sudalm s-a i repezit asupra mea.

I-a pus dintr-o dat cineva o mîn în piept i 1-a brîncit înapoi.

— Ho, mi Bucan, nu te avînta, c apoi ai de-a face cu mine.

— Ce te-amesteci, bre, i ce caui tu aici ?

Babac îl privea uimit pe învtorul meu Culai. Din privirea

ce-mi aruncase acesta, înelesesem c vrea s-mi comunice o veste.

Deosebirea între Culai de la Nada Florilor i cel pe care îl aveam

acum în fa era mic i privea numai îmbrcmintea. inuta de tîrg

a lui Culai se alctuia dintr-un surtuc curel, pantaloni întregi i o

cma albastr. îmi închipuiam c îndrzneala lui, în ograda gimna-

ziului, va fi mai mic decît la balt. Dar m înelam.

— Ce caut aici ? N-am s-i dau ie socoteal, repetentule, care

te cunoate tot tîrgul de cînd învei la gimnaziu i n-ai mai isprvit.

— Ha ! s-a fîstîcit Bucan. De cînd înv eu la gimnaziu ?

— De cînd era bunica fat mare !

Bucan i-a venit în fire c-o înjurtur :

— Mi golanule ! Mi pduchiosule ! Nu îndrzni s te pui

cu mine !

— Golan sînt, cci îs srac, a recunoscut Culai, dar pduchios nu,

cci m la mama, duminic dimineaa, fiind dumneaei de meteugul

su spltoreas i numai atunci avînd vreme. N-am de cem ruina ;

i nici carte nu tiu, c n-are cine m inea la coal ; dar pînea mi-o

cîtig cu dreptate. îns tu, namil dugli -, ai de toate, i-i petreci

zilele degeaba la gimnaziu ; nu faci nimica i pute pe urma ta lenea !

* Hojmalu — om mare la trup, dar prost. (N.R.)

2 Dugli — trîndav, lene. (N.R.)
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— Lipseti din faa mea, scîrnvie ! i-a ieit din fire Bucan.

crescînd în sus ca s-i ia tot rsufletul, pentru atac. Cînd i-oi da,

mi pctosule, o lab, te vîr pîn la gît în pmînt i pe urm te

cufund de tot cu clciul.

— Mi lungane, acui te vd în rn cu nasul în fundul dracului !

Cînd i-a repezit Bucan pumnul, Culai s-a tupilat i s-a desfcut

de la pmînt ca din catapult ; s-a dus cu capul înainte izbind pe

hojmalu în plexus. Bucan a czut doborît imediat cît era de lung,

cu rsuflarea pierdut i ochii stîni. Culai i-a dat ocol în goan i, cu

picioarele descule, 1-a lovit, întorcîndu-1 cu nasul în pulbere.

Harmalaia ogrzii a contenit ca la o comand. Pe urm a pornit

din nou, cînd babac Bucan a început a se rsuci, dînd ca un

gîndac uria din mîni i din picioare. Culai se grbea.

— Eu am suit rîpa prin livada lui Cucu, mi-a zis el pripit ;
i

am venit s te vd, tiind c te afli la coal, i s-i spun s nu

carecumva s te mai duci la Nada Florilor, cci umbl acuma patrule

de soldai pe malul blilor i puc în trestii i ostroave. Te mai caut

eu ca s-i dau veti.

Dup ce-a disprut el, s-a artat din alt parte Grigori Oanea.

— Unde erai ? l-am întrebat. Te-am cutat. A fost aici în ograd

lupta lui David cu Goliat.

— Las asta, Dumitra, mi-a rspuns cu tain prietinul Oanea.

Eu am stat în preajma cancelariei ca s aflu ce s-alege cu tine. V-
zînd c nu aud nimica din sal, am ieit sub fereastr afar. Dom-

nul Ciolac vorbea cu mare suprare ; venea pîn la fereastr, scotea

din phru trandafirul ; se ducea cu el mai încolo, se întorcea i-1

punea iar în phru. Se cam încontrau dumnealor, domnii profesori.

Ciolac pretindea c s te exclud pentru totdeauna din coal. Dom-

nul Rainu striga : Nu se poate, nu se poate ! Pe un copil care a greit

o dat, dumneata vrei s-1 pedepsim ca pentru o crim. De ce ?

Ca s dm satisfacie amorului propriu al dumnitale ? Ciolac, nu i

nu ! Atunci domnu Rainu a trîntit catalogul. Dup aceea a cerut
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lui Ciolac desenul i i 1-a luat, ca s nu se piard, zicea dumnealui, i
s-i rmîie biatului o amintire din aceast epoc a vieii lui, cînd

va ajunge cineva în ara asta. Aa spunea domnu Rainu. Se vede

c ine la tine.

Grigori Oanea a dat iar fuga spre cancelarie ca s afle alte

veti. Eram stînjenit de îmbulzeala din jurul meu i a celorlalte trei

clase, ieite în recreaia a doua. Dobîndeam o celebritate pe care n-o

doream. Chiar i cderea nprasnic a lui Bucan babac mi se atri-

buia tot mie prin anumite interpretri. Dac n-ar fi fost chestia

tezei, nu m luam la clan cu Bucan
;
i îndat ce m-am luat la

clan cu Bucan, am doborît namila printr-un interpus al meu, unul

«Culai de devale».

— îl tim noi, declara Baican, alt babac, acesta dintr-a patra.

Culai acela cunoate toate mecheriile trîntelor, c-i ucenic în toi

anii la circurile care vin de Sîntilie, cînd se deschide iarmarocul

cel mare.

— Las c-i art eu lui ! striga Bucan, btîndu-se cu pumnul în

piept. Am s-1 pîndesc dincolo de rohatc, la crmidria cea veche,

cînd se-ntoarce de la pete, îi dau una în cap c-o lespede de-i iau toat

puterea în vecii vecilor amin ; s-1 prohodeasc popa Gheorghe

de-acolo pîn la intirim.

— Dac faci una ca asta, te duci la ocn pe via ! l-am ame-

ninat eu.

— H-h-h ! Parc m vede i m tie cineva ?

— Apoi nu spui tu singur ce vrei s faci ? m-am învierunat

eu, holbîndu-m la el.

— Ia lsai-m în pace ! a mormit Bucan fcînd bot cu bu-

zoaicele lui groase.

Copiii rîdeau fr nici o fric. Pedelul a ieit în ograd cu clopo-

tul cel mare i a prins a-1 blbni înspre cele patru puncte cardi-

nale. S-a apropiat de Bucan, scuturîndu-i-1 la ureche. Era un btrîn

sptos i mare c-un mturoi de barb pîn la chimir : fusese vizitiu
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boieresc. Blbnea clopotul i rîdea c-o gur tirb, numai cu cîiva

coli negri.

Ograda aproape se golise, cînd Grigori Oanea veni iari la

mine în fug cu veti.

— A sosit domnu inginer ; l-au chemat la cancelarie.

— Ascult, Grigori, i-am spus eu pripit. Eu plec chiar acuma

acas. S-mi strîngi tu crile i s mi le-aduci. Tata era suprat tare ?

— Nu era suprat, dar are vreme s fie, dup ce-a afla toate,

mi-a rspuns mîhnit Oanea.



Capitolul XIV
DOMNU INGINER

DESCOPERE PE VINOVAT

M aezasem într-un jil i ateptam de-un timp pe tata, pîn ce

m-am trezit cscînd cu lacrimi. M ajungea truda zilei din ajun.

plin de atîtea evenimente dramatice. în starea de aîare nervoas

în care m aflam, zadarnic a fi încercat s m odihnesc. Bîzîia oa-

recum în mine tunul nelinitii. Nu-mi era atît de fric de mînia

tatei cît eram disperat de lovitura ce primea i de mîhnirea lui.

Ca s-mi trec mai puin chinuit ceasul de ateptare, am tras

din vraful de pe masa de lucru gazetele la care tata era abonat :

Lupta, Universul, Muncitorul. Benzile de expediie nici nu fuseser

desfcute. Am gsit imediat, în coloanele de reportaj i informaie,

efemeridele tragediei ranilor rsculai, de care îmi vorbise Alecu

tinichigiul, i din pricina creia el însui se afla acum pribeag. Unele

numere ale gazetelor reproduceau din Monitorul Oficial i comuni-

catele guvernului.

Tulburrile ranilor aveau un caracter de for oarb dezln-

uit, în satele din jurul Bucuretilor, înc de la începutul lui aprilie,

începuser a fi devastate cîrciumi i conace. Se vorbea de primari

maltratai, de proprietari i arendai refugiai în Capital, aducînd

cu ei spaima. Oamenii pmîntului fcuser din uneltele de plugrie

arme i pretindeau mlai, deci strigau din foamete. Mai cereau p-
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mînt, dintr-o împroprietrire ce le fusese fgduit cu zece ani în

urm, îndat dup rzboiul independenei. Acea împroprietrire ui-

tat rmsese ca un rînjet de batjocur al stpînirii asupra rîvnei lor

lacome de pmînt. în primvara de lips a anului aceluia, se ridicau

flmînzii negri, împresurai de femei bocind i copii scheletici. St-
pînirea luase msuri dictatoriale ca într-o stare de rzboi. Ceteam cu

sufletul bîntuit de indignare i ruine tiri relatînd brutalitile la

care erau supui ranii arestai : bti cu centurile îngreuiate de

cartuiere, pîn ce pedepsiii leinau în sînge. Erau stropii cu ap
rece ca s se detepte i s-i primeasc restul osîndei poruncite. Ga-
zeta Muncitorul, despre care îmi pomenise tinichigiul, relata un fapt

care mi se prea de necrezut. ranii fuseser somai, într-o locali-

tate de al crui nume nu-mi mai amintesc, s se opreasc i s se

întoarc din drum. S-au supus i s-au întors. Atunci s-a comandat

focul i morii czui au fost gsii împucai în spate.

Contingentele noi ale armatei române erau trimese împotriva

veteranilor care cîtigaser rii independena. Panica Bucuretilor

dovedea dumnia între dou lumi. Gazetarii vorbeau fr sfial de

«prizonieri» de rzboi. Colonelul Lahovari comunicase presei c nu

se trgea asupra poporului decît dup «somaiile legale». Cu somaii

ori fr somaii nu era tot asasinat ?

Guvernul fcea rzboi populaiei muncitoare a rii. îmi amin-

team de episoadele unor romane senzaionale, ceva asemntor cu

expediia lui Cortez i a altor aventurieri împotriva populaiilor

btinae ale Americii Centrale.

în sfîrit, comunicatele guvernului anunau potolirea rscoalei.

în acelai timp, se vestea oficial împrirea de porumb stenilor. Ca

s se ajung la asemenea msuri, muncitorii de pmînt care produ-

ceau porumbul fuseser mai înti împucai.

Dar Muncitorul denuna alte fapte în legtur cu aceste distri-

buiri de porumb poruncite de stpînire. ranii îmbulzii cu cru-

ele la magaziile proprietarilor la care munciser erau luai la goan

i btui cu parii de ctr argai i logofei. Aceast a doua minciun
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stîrnise alte sate, ctr Ialomia i Buzu, apoi mai spre miaznoapte,

în Bacu, Vaslui i Neam.
în închipuirea fierbinte a tinereii mele, faptele a cror dovezi

le aveam subt ochi scriau cu flacr i sînge, pentru veacul viitor,

crima fr iertare a clasei exploatatorilor împotriva frailor mei,

împotriva neamului întreg al bietei mele mame, Polixenia.

Mi-am rsturnat capul pe speteaza jilului, cu ochii în lacrimi,

între gazetele învlmite. Pe fereastra larg deschis a intrat un

fluture rou, care a jucat pe deasupra frunii mele, dîndu-i ocol
;

apoi s-a dus iari în lumina cea mare de afar.

Am auzit glasuri. Am desluit întrebarea mamei Anghelina :

— Ce este, bade Cîrloman ?

— Apoi ce s fie, cumtr Anghelina ? Pîn ce-a fi ru, vd
c nu-i bine. Aduc porunc de la domnu inginer.

îl cunoteam pe Cîrloman cel pleuv, omul de la cancelaria

ingineriei. Era un ran srac de la rzeia Cîrlomnetilor din inu-

tul Tutovei, care se pripise la noi în ara-de-Sus. Btrînii lui mai

inuser în stpînire o sfoar de moie. Lisandru Cîrloman rmsese
muncitor cu palmele, cal de dîrval la prefectura din Folticeni. Cînd

îi auzisem înti numele, cu mare mirare îl asemuisem cu urmaii lui

Carol cel Mare, împratul de la apus în Evul Mediu. I-am spus
;
i

mo Lisandru Cîrloman fcea mare haz de povetile mele.

— Ce porunc, bade Cîrlomane ? a întrebat ddaca.

— Apoi dumnealui mai are o leac de treab la canelerie. A
isprvit cu profesorii de la gimnazie. Poate s mai întîrzie o jum-

tate de ceas, da' de venit vine numaidecît i s-1 ateptai cu masa.

— Bine, bade Cîrloman, l-om atepta ; da ce-a fost devale la

coal ?

— Unde ? La gimnazie ?

— Da, bade Cîrloman.

— Ehe ! a rîs curierul tatlui meu ; chiar vroiam s-i spun,

cumtr Anghelina, de isprava pe care a svîrit-o bietul lui

domnu inginer.
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— Vai de mine, bade Cîrlomane, ce isprav ?

— Apoi, pe cît am oblicit, a îndrznit s se ieie la har cu unul

din bietanii cei mari de la coal. Cel mai mare care se credea cel

mai tare. Dar aista al nostru, fiind fecior în putere i nespurcat, 1-a

buit i 1-a trîntit pe acela de nici n-a avut ce face cu el.

— Mare minune ! s-a tînguit cu glas vesel ddaca.
— Cumtr Anghelin, aa eram eu fiind fecior. Dac aveam

un b de corn în mîn, apoi m puteam pune cu ase brbai i

nu-mi puteau face nimic. Iar dup ce am dat de gustul merelor

pduree, am slbit. Aa va fi fiind i cu coblizanul ^ acela. tiu

c-i steclesc ochii prin mhlli i-n Folticenii-Vechi. A gustat i el

mere. Rmîi sntoas, cumtr Anghelin, i s nu uii de porunca

lui domnu inginer. Eu m grbesc i dusu-m-am.

Badea Cîrloman s-a dus ; livada a rmas iar linitit în soare ;

s-auzea, ca murmurul prelung al unei strune, zvonul albinelor. în-

tr-un rstimp a pornit a cotcodci o gin cu mare hrnicie i ddaca
o mustra de departe :

— Degeaba te lauzi, moato ; trebuia s-i faci oul mai devreme.

Cînd i cînd bombnea în cerdac îaca Leona, care se foia

din odaie în cerdac i din cerdac în odaie. Dumneaei se gtise,

se sulemenise i atepta cu nerbdare masa, ca s afle veti mai pre-

cise decît ale lui badea Cîrloman.

A duruit o trsura venind grabnic la deal pe ulia Rdaenilor.

«E tata», am tresrit eu, dei mesagerul lui abia plecase. M-am

ridicat i m-am aezat la fereastr, ca s pot vedea poarta grdinii.

Din cerdac, repezit, a optit porunca îaci Leona :

— Ddac, spune c nu-i nimeni acas. Asta ne mai trebuie

acum ?

A urmat retragerea grbit a zgripsorulul.

Pe porti a intrat sltat i vioi doamna erbnescu, direc-

toarea de la coala de fete. îi lsase trsura în strad. A fulgerat

cu ochii ei mari grdina i cerdacul. S-a oprit lîng un grup de tran-

* Coblizanul — lunganul. (N.R.)
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dafiri, i-a ales unul ro, care înflorise chiar în acea diminea. A
fcut iari cîiva pai : tip-tip-tip. Ddaca îi sosea întru în-

tîmpinare.

— Cutai pe domnu inginer a nostru ? a întrebat ea cu vocea-i

blînd.

— Pe domnu inginer Dumitra sau pe doamna Ropcea... a

rspuns melodios ochioasa, cum o poreclise mama Anghelina.

— Duduc drag, nu-i nimeni acas.

— Vai ce ru îmi pare ! Mai ales de doamna Ropcea...

Se oprise în soare subt umbrelua galben, nu cu mult mai mare

decît plria de pai. Era înmînuat i elegant. îi trecea trandafirul

ro pe sub brbie i zîmbea primverii. Era frumoas femeie. îmi

prea bine c nu era «nimeni» acas. Venea desigur s asiste pe tata

în ncazul ce avea cu mine, ori s dovedeasc îaci mele Leona

interesul su i simpatia sa pentru familia lui domnu inginer aa de

greu lovit. Evident c elevii gimnaziului, ieii la ora unsprezece i

douzeci de minute, împrtiaser în tot oraul vetile de la coal.

Salutînd c-un zîmbet fermector pe ddac, doamna erbnescu

s-a retras. Trsura a huruit iari pe ulia tihnit. Ddaca a închis

în clan portia i s-a întors spre cas, pe crarea de sub tei, domol,

împovrat de întristare. i-a fcut de trei ori cruce, ca i cum îi

nlucise o minune de la panaram.

— Totui, îmi ziceam eu zîmbind amar i cufundîndu-m iar în

jîl, n-am rîvnit asemenea celebritate !

M-am uitat la pendula din pretele de deasupra biroului, care îi

suna rar, delicat i abia auzit, tic-tac-ul, picurînd în mine cu fiecare

accent al timpului otrava subire a nerbdrii.

Cînd a intrat în camer ddaca ? Am tresrit.

— Iliu, dragu mamei, s-a tînguit ea ; vd c vin înaintea lui

domnu inginer veti care nu-mi par bune. Ce s fie ? îs aa de

scîrbit, de-mi vine s mor.

— Ba s nu mori, mam Anghelina. S trieti, ca s ai i

bucurie din pricina mea.
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— S te vd frumos i sntos pe tine, dragu mamei, asta-i

bucuria mea. A trecut Cîrloman i mi-a spus de-o btlie.

Eu am tcut i-am privit-o zîmbind. Ochii btrînei m pipiau

i m vedeau în bun stare : îi era destul.

— i a mai trecut pe-aicea ochioasa i sprincenata...

— Am vzut-o, mam Anghelin. Frumoas cucoan !

Ddaca s-a speriat de ultimele mele vorbe i a stupit pe furi

într-o parte. A ieit cltinînd din cap. Dar s-a întors numaidecît po-

trivindu-i cu degete tremurtoare broboada cafenie :

— Iliu, chiar acuma a intrat pe poart domnu inginer a nostru î

M-am ridicat cu inima btînd i am trecut în sufragerie. îndat

m-a urmat, din iatacul ei, îaca Leona. Dumneaei s-a aezat în

capul mesei, eu mi-am luat locul în stînga dumnisale. M-a privit în

treact c-un zîmbet ironic, apoi i-a admirat în oglind coafura m-
rea, desfcut din belciugele hîrtiuelor.

— Mam Anghelin, a strigat tata de-afar, d degrab la mas.
Nu te vd cu ochii, aa mi-i de foame !

îaca Leona a ateptat pîndind, cu zîmbetu-i încremenit, cu

braele încruciate sub sîni
;
prea o Mona-Lis a zgripsorilor.

Domnul inginer a nvlit suflînd repede, i-a aruncat plria

de pîsl cu boruri largi pe un scaun. înainte de a trece la dreapta

îaci Leona, mi-a mîngîiat prul blan.

— Nu te-am vzut de mult, Ilie, mi-a zis domnia sa aezîndu-se

în scaun i privindu-m abia atunci, nu cu suprare.

îaca Leona a închis ochii ; apoi i-a deschis contemplînd cu

Jale aceast lume pctoas. Eu ieeam încet-încet la lumin din

fundul mlatinei mele.

Ddaca ne-a adus ciorba pe-o tabla, într-un castron mare din

dosul cruia observa cu luare-aminte cum stau lucrurile i cumpnea
în mintea ei, privind ochii castanii ai domnului inginer a nostru, c
lucrurile n-ar sta tocmai ru. A suspinat, uurat de o mare povar.

Tata a sorbit de cîteva ori din ciorb, subt învluirea de vraj

a zgripsorului. Apoi a depus lingura.
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— -ac Leon, a început el în sfîrit, vd c eti nerbdtoare
s afli veti despre drama nepotului dumnitale.

— Dram ? s-a mirat zgripsorul. îmi închipui c nu-i vorba de

isprvile atletice ale fiului dumnitale, asupra crora a fcut unele

aprecieri Cîrloman, cînd a venit s anune c întîrzii la mas. Nu
era nevoie s trimei asemenea veste ; sînt prea obinuit cu întîr-

zierile dumnitale, Manole.

— Nu tiu ce aprecieri a fcut i despre ce a putut vorbi Cîrlo-

man, -ac Leon. Afl c astzi am cîtigat un proces interesam

fr s fiu avocat. Ilie a fcut o lucrare pe care i-a însuit-o greit

profesorul de matematic. Lucrarea trebuia prezentat profesorului

de desen.

— Nu îneleg, s-a încruntat sora tatei.

— Ai s înelegi îndat, -ac Leon, cînd i-oi arta despre ce

e vorba, a urmat domnu inginer a nostru, scoînd din buzunarul

dinluntru al hainei o coal pturit i desfcînd-o
;

poftim,

privete !

Era coala de tez, cu desenul meu.

Tata devenise serios ; am simit c mi se grmdete sîngele

la inim.

— Ce-i asta ? s-a încruntat iar -aca Leona.

— Asta-i lucrarea de astzi a lui Ilie. Se pare c nepotul dumni-

tale are talent.

— Asta-i lucrarea la matematic ? a întrebat, rsfrîngîndu-i cu

dispre buzele, îaca Leona. Mai degrab, drag Manole, e un docu-

ment care arat îndeletnicirile din ultimul timp ale fiului dumnitale,

cît nu te-ai ocupat de dînsul. Socot c domnul Ciolac a fost foarte

entuziasmat.

— Din contra, -ac Leon, domnul Ciolac a confiscat desenul

i a cerut conferinei profesorilor excluderea bietului din coal.

— Domnul Ciolac a avut dreptate ! a declarat mtua mea, în-

lturînd foaia cu palma.

— îns, -ac Leon, Ilie a fcut un desen, nu o tez.

— Sînt uimit, Manole drag, de explicaiile dumnitale !
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Tata s-a întors ctre mine, aspru :

— Ilie, asta-i teza la domnul Ciolac ?

— Nu, am rspuns eu umilit.

— Ai avut intenia s-o dai drept tez la matematic ?

— Nu.
— Prin urmare, drag -ac Leon, dac bietul n-a prezentat

teza i domnul Ciolac i-a confiscat desenul, unde-i vina bietului ca

s i se cear excluderea din gimnaziu ? Aa am prezentat eu, ca s
zic aa, problema.

— i profesorul s-a declarat satisfcut ?

— Nu, -ac Leon ; domnul Ciolac e profesor de matematic,

nu de logic. îns ceilali profesori m-au îneles. Mai ales domnul

Rainu m-a susinut cu mult însufleire. i el a gsit c desenul e

remarcabil. Mai privete o dat, drag -ac Leon, a adogat tata,

i spune cu mîna pe contiin dac domnul Rainu n-are dreptate.

— Manole, Manole ! a strigat în culmea indignrii îaca Leona ;

scutete-m ! Nu-mi mai vîrî iar în ochi iganii cu care îi petrece

vremea fiul dumnitale. E posibil ca un biet de familie s se comporte

astfel ? Vai, Manole, sînt dezolat c nu-i sare în ochi ruinea de

care sîntem acoperii.

— Nu vd nici o ruine, -ac Leon, a rspuns tata cu naivi-

tate prefcut.

— Atuncea, drag Manole, nu mai este nimic de fcut aici cu

dumneavoastr. Nu mai am ce spune, dac un funcionar al statului

dovedete un atît de slab sim de rspundere ; dac atît de puin

supravegheaz pe un fiu care-i caut distraciile între lepdturile

societii. Probabil c acest funcionar al statului se afl într-o stare

de rtcire neexplicabil... sau dimpotriv, foarte explicabil, drag
Manole. Nu cuteza s-mi dai înc o serie de lmuriri în ce te privete,

cci pe mine nu m poi încînta cu logica dumnitale ca pe profesor.

Mai bine s punem punct aici. Ddac, d hîrtia asta la o parte. Ad
friptura.

Prînzul s-a isprvit într-o atmosfer de gherie. Mtua mea

Leona prea c nu mai are absolut nici un interes pentru întîmplrile
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zilei i pentru actorii principali care luaser parte la svîrirea lor ;

tcea cu învierunare, privind pe fereastra din fund tihna lene a

grdinii, aa fel încît sgeile ochilor ei s nu se abat nici ctr mine,

nici ctr tata. Domnul inginer a cerut cafeaua în odaia dumnisale i

m-a luat cu sine.

— Vino la judecat, Ilie, mi-a poruncit el.

îndat ce-am intrat în birou, dumnealui s-a trîntit în jilul ^m

care sttusem eu. Gazetele pe care le desfcusem i le cetisem s-au în-

vlmit în juru-i.

— Ce-i asta ? s-a mirat dumnealui, privind uimit odaia.

— S nu te superi, tat, i-am zis eu cuprinzîndu-1 de dup umeri

i aplecîndu-mi spre el fruntea ; ateptîndu-te astzi, am cutat in-

formaiile privitoare la rscoala rneasc.

Tata a tcut. M-a privit int, cu team.

— Te intereseaz asta pe tine ?

— Nespus, am strigat eu cu avînt. Drag tat, drag domnule

inginer a nostru, vreau s-i spun toat povestea desenului pe care

îl ii în mîn. Ai s înelegi atunci mai bine greala mea i-ai sa

m ieri.

— Spune, biete. M-a tras lîng el pe braul jilului.

Ddaca Anghelina a intrat în camer în acea clip cu dou ceti

de cafea pe o tav mic rotund. Ne-a privit, i s-au luminat ochii

trudii, a depus repede pe colul mesei cafelele i s-a strecurat spre

tcerea de dincolo, lsîndu-ne singuri.

Am povestit toate emoionat, de la întîlnirea mea cu învtorul

meu Culai, al crui chip rînjea ironic spre noi din colul desenului,

pîn la apariia lui Alecu Dumitriu tinichigiul, în ostrovul de la

Nada Florilor.

- Uit-te la tinichigiu, tat, am adaos eu, atrgîndu-i atenia

asupra ochilor mari i frunii largi a noului meu prietin. De la dinsul

am aflat despre rscoala ranilor. N-a putea spune ca mi-a expU-

cat-o ; ci mi-a strecurat-o în toat fiina, artîndu-mi ceea ce nu

tiam i deteptîndu-mi contiina datoriei pe care o am.

Tata a întors ochii dureroi spre mine.
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— Ce datorie, llie ?

— Datoria ctr mama mea i ctr neamul mamei mele. De la

tinichigiu am aflat c acelora care au strigat din foame li s-au dat

gloane. Rînduiala nedreapt trebuie rsturnat. Vreau s devin un

lupttor pentru dreptate !

Eram aa de aprins încît tata m-a stpînit, punîndu-mi mîna

pe frunte.
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Mi-a cerut lmuriri despre tinichigiu i eu i-am spus c Alecu a

venit fugar la Folticeni cu o scrisoare de la Solomon Cornea.

— Am îneles c scrisoarea e pentru dumneata, tat. Alecu n-a

putut intra în tîrg din pricina armatei. A trecut ocolind i are s se

întoarc îndat ce vor fi retrase trupele i agenii poliiei, ca s în-

mîneze hîrtia pe care o are.

Domnu inginer a nostru mi-a pus cu aîare alte întrebri, dup
care i-am dat desluiri, istorisindu-i i planul pe care-1 pusesem la cale

cu lelea Ileana, Culai i Vasile Rusu Pescaru, pentru trecerea tini-

chigiului la munte ctr uncheul meu Haralambie.

Dup ce-a aflat toate, tata a stat îndelungat vreme tcut, pri-

vind un punct fix, nu din afar, ci din afundul învlmit al fiinii

sale. A cules din juru-i numere din gazeta muncitorilor i le-a cetit

cu atenie, A cetit i reportagiile pe care i le-am ales eu din foile

desfcute. Apoi a lepdat totul ; îi tremurau mîniîe. i-a întors spre

mine privirile înnegurate.

— Ai svîrit tu toate cîte spui ?

M-a atras la sine. M-am alipit de el îmbriîndu-1.

— Ai svîrit tu toate cîte spui ? pe cînd eu dormitam în scepti-

cismul meu... îi dai sam ce se petrece în mine ? Nu-i dai sam.

în acest ceas am gsit vinovatul. Nu eti tu. Trebuie s-i cer eu ie

iertare, — pentru uurina mea, pentru c te-am crescut strin de

frmîntrile tinereii mele, pentru c nu mai sînt vrednic de vre-

murile ce-au s vie. Tinichigiul e un lupttor ; eu nu mai sînt. Am
datoria ca cel puin s te cluzesc, s-i cîtigi cultura de care ai

nevoie, ca s te salvezi din mocirla în care triesc eu.

Era aa de amrît domnu inginer a nostru cum nu-1 vzusem

niciodat. I-am srutat tîmpla crunt i coada încreit a pleoapei ;

am simit pe buzele mele lacrimi.

Cafeaua se rcise în filigene. Am but-o amîndoi odat ; era prea

dulce ; mama Anghelina greise i ea, cum mi-a mrturisit dup
aceea :

— Vai de mine i de mine, Iliu, ameisem de spaim i am pus

de dou ori zahr.



Capitolul XV

VETI DE LA RAI

Mi-am început chiar de a doua zi rscumprarea. Ca inginer de

osele i poduri, tatei îi era familiar matematica, aa c petrecea cu

mine dou ceasuri dimineaa înainte de a coborî la serviciu, din car-

tierul înalt al grdinilor unde se afla locuina noastr, i dregea lipsa

cunotinilor mele, umplîndu-mi capul de exerciii i iv-orcne. de r-

dcini ptrate i cubice, de probleme cu date bizare.

Tata se amuza de complicaiile nefolositoare ale unora din enun-

uri i m introducea în tainele simplificrii lor. Lucrînd i smgur

dup orele acestea foarte matinale, eram încredinat c examenu'

meu va fi marcat cu rou în analele gimnaziului folticenean.

Totui îmi mai rmsese o pricin de nelinite. Domnul Ciolac

struia fa de conferina profesorilor în atitudinea sa de intransi-

gen i ceruse forului superior colar o anchet urgent. Numai
domnu inginer a nostru era în stare s rezolve asemenea problem

;

i domnia sa îmi comunicase c are la îndemîn, eventual, soluia d^

a m face s emigrez la Iai, la Liceul Naional, unde învase i el

i unde corpul profesoral era mai select.

Dup ce tata m prsea i trecea Ia cancelaria dumnisale ingine-

reasc, unde îl atepta rezolvarea unor probleme mai dificile, de eco-

nomii bugetare la capitole zgîrcit întocmite pentru drumuri i poduri,
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eu m îndeletniceam cu celelalte materii un ceas, i eram aa de

absorbit, încît nu m putea trezi i scoate la strlucirea primverii

nici privighetoarea care btea din cînd în cînd melodios în preajma

mea, într-un mcie btrîn de pe hotarul de ctre Folticenii Vechi aî

grdinii noastre. La masa la care lucram, subt umbra unui ulm uria,

m aflam ca într-o mare deprtare ; zgomotele gospodriei noastre i

glasul mamei Anghelina abia ajungeau pîn la mine.

într-o zi, cu dou ore înaintea amiezii, îmi depusesem creionul

i strîngeam în geant crile. Aveam deoparte, ca o gustare dulce

dup un plicticos prînz didactic, Charles XII al lui Voltaire, în care

admiram nu atît încpînarea înfricoat i brutal a eroului suedez,

cît rbdarea luminat i fecund a arului Petru. Ajunsesem la istori-

sirea episodului de la Poltava. Rsfoiam volumul cutînd pagina

unde m oprisem în ajun i ascultam, abia acum trezit la realitile

înconjurtoare, o arc ^
; în fiecare zi la aceeai or m vizita cica-

lindu-m i certîndu-m pentru prezena mea neplcut în do-

meniul ei.

Am bgat de seam c dou fiini omeneti trec pe crarea de

sub tei, departe, de la poart spre cas. Prea o femeie de la ar cu

feciorul ei. Vor fi aducînd ou, unt sau smîntîn mamei Anghelina,

pentru nevoile casei. într-adevr cele dou fiini au trecut în partea

de din dos a casei, unde oficia ddaca mea. Nu m interesau. M-am
întors ctr arc i i-am poruncit s m lese în pace. Apoi am în-

ceput a ceti paginile dezastroasei înfrîngeri a generalului suedez

Lowenhaupt. Cînd i cînd, m serveam de dicionar, cci cartea aceea

agreabil era i obiect de studiu ia domnul P^ainu
;
i atunci depu-

neam volumul cu paginile deschise dedesubt i tartajele deasupra.

arc îmi ddu de veste glgios, într-un asemenea rstimp, c
vine cineva asupra noastr. întorc fruntea

;
ranii de mai nainte

peau pe poteca din mijlocul livezii spre noi.

I-am cunoscut îndat. Nu erau rani ; erau lelea Ileana i înv-

torul meu Culai. Lelea Ileana era îmbrcat cuviincios cu fust i

^ arc — coofan. (N.R.)
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polc cernite i bariz ^ cafeniu, iar Culai purta costumul lui de ora,

pe care i-1 vzusem înti cînd cu isprava lui omeric împotriva lui

babac Bucan.

Le-am zîmbit de departe. Ei i-au grbit pasul, fr s-i schimbe

expresia grav a feelor. Poate se sfiau de mine, dei eram ucenicul

lor. Darm desprisem de ei im întorsesem în lumea mea, care era

cu totul alta. M-au salutat mut din cap, fr cuvinte.

— Ce faci mata ? m-a întrebat lelea Ileana oftînd i privindu-m

cu mil ; te chinuieti cu crile ?

— Se pregtete de ixamen... i-a dat desluire Culai.

— Aa-i, aa-i, s-a tînguit stpîna ostrovului de la Nada Florilor,

cltinîndu-i fruntea.

— V rog s stai pe bnci, i-am poftit eu. M bucur c v vd.
Ei s-au aezat cerînd, cu înfiri stînjenite, s m aez i eu.

— S nu te superi c te tulburm... Ne era dor de Iliu al nos-

tru, a grit cu glasul su cel mai dulce lelea Ileana. i aveam a-i

spune i altele...

La cuvintele din urm, lelea Ileana i-a plecat fruntea.

Am întrebat cu îngrijorare :

— S-a întîmplat ceva ?

A intervenit Culai :

— Ieri s-a ridicat poprirea tîrgului. Soldaii s-au retras i s-a

vestit în sate c de-acu oamenii pot intra.

— într-adevr, a urmat fr bucurie lelea Ileana, de-acu se poate

întoarce i prietinul nostru Alecu. Musai vine pe la domnu inginer,

aa mi-a spus
;
i atuncea tare te rog s-1 întiinezi s nu ne uite, s

se întîlneasc cu noi.

— N-o s fie nevoie, lele Ileana, are s te caute el singur.

— Afl mata, a urmat femeia, c noi avem un interes, de aceea

vrem s vorbim cu dînsul. Bietul ista Neculai, tovarul nostru, do-

rete s se lepede de meteugul undiii, care-i cel mai umilit meteug
de pe lume.

^ Bariz — broboad subire. (N.R.)
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M-am întors cu surprindere spre bietan.

— Vreau s m las ! mi-a zis el cu hotrîre, fr s se uite

la mine.

Stapîna de la Nada Florilor a intervenit cu blînde :

— îi spunem noi îndat din care pricin. Aa c noi vrem s
ne sftuim cu Alecu, s-1 ieie cu dînsul la învtura meteugului

su, la Pacani, ori în alt parte, unde va hotrî s se duc el. Pe

cît am vzut, un meter are brar de aur pe care nu i-o poate lua

nimeni. Vin vremuri grele precum au fost acestea ; ncazurile trec,

el îi are pînea asigurat.

— Bine, am rspuns eu, cu oarecare triste, am s-i spun s se

întîlncasc numaidecît cu dumneavoastr.
— Aa, aa, m-a îndemnat lelea Ileana

; i poate s-a putea gsi

la domnu inginer o preche de ciubote mai vechi ca s se înfieze
Neculai al nostru cuviincios unde s-a duce.

— Se poate i asta, am rspuns eu cu grab i cu o simire de

remucare.

Stpîna de la Nada Florilor a tcut o clip, a suspinat i a ridicat

spre mine privirile-i întristate.

— Noi ne-am dus astzi înti la ddaca matale Anghelina. l-am

dus o gin i-o garaf de vin, pomenire pentru mori, fie pentru cei

care s-au svîrit aicea lîng noi, fie pentru cei rpui în alte pri.

Fiind într-o sîmbt, ne-am gîndit la datoria asta a noastr, pentru

acel srman miel care acuma nu mai este, tovarul nostru Spînu,

cel cu tiuca.

Lelea Ileana îmi ddea toate amnuntele ca s nu mai fie pentru

mine nici o îndoial.

Am holbat ochii :

— S-a prpdit mo Spînu ?

— Da-da-da, afl mata c s-a prpdit, a încuviinat lelea

Ileana ; s-a prpdit din prostia i încpînarea lui...

...Ca l Carol, regele sved... voiam s adaog eu c-o ironie jalnic

pe care prietinii mei n-ar fi fost în stare s-o îneleag.
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— Eu le poruncisem monegilor, a urmat tovara noastr, s
se trag spre un pdurar de la Antileti, prietin vechi, i s steie acolo

acoperii pîn ce-a trece urgia ce era asupra oamenilor srmani, în-

tr-adevr, Dumitrache Hau i Spînu s-au supus poruncii i s-au dus

unde am spus. Iar pdurarul i-a primit i i-a osptat. A doua zi

Spînu numai zice ctr Hau, c el nu poate rbda lenevia întru care

se afl i c se duce iar la ostrovul nostru s mai prind o tiuc,

poate i mai mare decît aceea pe care i-o luase cu anasîna domnu

cpitan de la rohatca tîrgului. — Nu te duce, îl sftuiete Hau
;
po-

runca-! s stm aicea. El nu, c se duce. i a purces chiar în acel

ceas i a intrat la ostrov cum a tiut el i cum a putut.

Vei fi aflat mata c s-a dat porunc otenilor s împute ostroa-

vele i stuhurile. Nu tiu care pctos de la poliie a spus ofierilor

c s-ar afla pescari i fugari pe iezerul din arna Mare.

— O fi Vac-Mare... am murmurat eu cu groaz.

— C-a fi Vac-Mare, c-a fi altul, porunca s-a dat, i s-au auzit

în ziua aceea i în noaptea urmtoare împucturi. S-a nimerit ca un

glon s-1 ajung pe acel nenorocit în ostrovul nostru. Nimeni n-a

vzut, nimeni n-a tiut. Dar Dumitrache Hau, întorcîndu-se la locul

lui dup ce s-au tras îndrt otenii i s-a slobozit tîrgul, a trecut

prin vadul pe care mata îl cunoti i, ajungînd în cornul plviei, a

cunoscut dup amiros c locul nu-i curat i 1-a i vzut pe Spînu

mort acolo, drept cu pieptul lîng mal, cu obrazul în jos i c-o mîn
cufundat în ap. Numai dup bulendre 1-a cunoscut, cci fiina lui

era ciopîrit i împuinat ; s-au ridicat de deasupra lui corbi i

hultani. îl ciugulesc ziua corbii i hultanii, iar noaptea vin de subt

ostrov asupra lui racii. Rmîn numai ciolanele sub zdrene, pîn
ce-or veni nite uvoaie de ploi i l-or împinge de la. mal prvlin-

du-1 la fund i amestecîndu-1 cu mîlul. Va crete din mîlul lui stuf

i papur i flori de nufr i-or poposi asupra lor vietile din toate

pustietile...

Drag Iliua, a sfîrit cu patos sfîietor lelea Ileana bocetul su,

eu i-am fcut pomenirea acelui biet pribeag, împreun cu Neculai

i Dumitrache Hau, cci se afla singur pe lume i alt pomenire nu-i
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va mai face nimeni pînâ la sfîritul vremii. Iar acelora care au dat

porunca s se trag cu gloane asupra ostroavelor, le doresc s aib
i ei sfîritul pe care 1-a avut Spînu ; s se scufunde, i amintirea

lor s se stîng.

Aa c, Iliu drag, raiul nostru rmînînd sub spurcciunea bls-

tmului, crrile ni s-au închis. Ne rmîn prpdite vergile de alun

i de trestie roie, precum i strunele de coad de cal i cîrligele me-
terite de Bogonos faurul. Eu i cu Hau poate ne-om gsi un sla în

Iazul Botoanilor, subt ocrotirea lui Vasile Rusu ; iar acest biet

Neculai s-a duce cu Alecu la un meteug, aa precum se cere el sin-

gur, îngreoîndu-se de cîte ruti se petrec în zilele noastre. Ca
Spînu s-au prpdit mii de srmani. Am adus ddacei Anghelina

poman i am dat i la alii
; i i-am adus i matale un covrig de

fin de grîu ; ad-i aminte, dragu mamei, de cei care au arat i au

semnat, i au secerat
;
i au flmînzit neavînd pîne, i s-au sculat

cerînd pîne, iar stpînirea i-a omorît.



Capitolul XVI

ÎN CARE CRETE ADMIRAIA MEA
PENTRU UNCHEUL HARALAMBIE
I PENTRU PRIETINUL ALECU

Uncheul meu Haralambie a sosit mari diminea, pe cînd eu

i domnu inginer ne îndeletniceam cu Aritmetica lui Rou, subt ulmul

cel mare, la masa de brad, îndat am lsat toate acolo, acoperindu-le

cu lespezi de piatr, ca s nu le fure vîntul ori arc, i am ieit întru

întîmpinarea dumnisale. Nu era încrcat cu mult tarhat, dar aducea

burdufuri de brînz la ciochine. Dintru toat mreia cciulii sale

ne-a poftit bun diminea cum ne-a vzut în preajma sa, i a des-

clecat.

— Bine v-am gsit sntoi, a zis el tatei strîngîndu-i mîna i

artîndu-i dinii albi i puternici. Da cumnata Leuna ce face ?

Dac e în bun stare m bucur de asemenea i i-am adus ca nou

frmîntat care tiu c-i place.

îaca Leona nu s-a putut stpîni s nu rspund unor ase-

menea vorbe, care sunau în toat ograda i în toat livada. A scos

pe fereastr obrazul încununat cu cîrlige de hîrtie i înflorit de zîm-

bet. A scuturat din cap în semn de prere de bine i s-a retras îndat

ca s-i isprveasc gtelile.

S-a artat cu pai mrunei i ddaca. împreun cu dînsa am

fcut alai uncheului, petrecîndu-l pîn la grajd, unde dumnealui

îndat a scos tarnia, a legat murgul i i-a petrecut pe dup urechi
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traista cu orz. Lucrînd, nu înceta s puie întrebri ba tatei, ba ma-

mei Anghelina ; numai mie nu-mi spunea nimic, dup ce-mi strînse

cu putere fruntea în pieptarul lui i m srutase pe tîmple.

— Cum ai petrecut vremea cît a fost puit tîrgul, cuscr An-

ghelina ? N-ai rbdat de foame ?

— Nu, cuscre Haralambie ; dinspre partea mîncrii n-am avut a

ne plînge ; am avut de toate ; ne-a lipsit linitea i voia bun.
— Da din ce pricin, m rog ?

— D-apoi ai s afli, c i-a spune toate domnu inginer a nostru.

Poate vei afla i de la biet unele.

— Apoi da, stau eu de vorb i cu nepotu-meu. Socot c tii,

cumnate Manole, cum c Iliu, feciorul dumnitale, mi-a trimes rva.
Ce scria el în acel rva de-un om care a venit la mine i mi-a plcut

cîte mi-a spus acel om, asta-i una ; dar mi-a mai vîrît în acel rva^j

un adaos cum c ar avea nevoie de mine. Toate le-am îneles ; nu-

mai dou slove nu pricepeam din acel rva : Pî-Sî ! Ce s fie, ce s
fie ? M-am luat i m-am dus la printele Atanasie, monahul nostru

de la mnstirea Rîci, carele-i mare crturar. Ce s fie asta ? îl

întreb eu. Zice nepotu-meu în rva : «Avînd i eu unele ncazuri,

te-a ruga s vii pîn la noi». Dar sînt, printe, dou slove pe care

nu le-am dezbtut : Pî i Sî. Clugrul ia în mîn rvaul, se uit
;

i-a frmîntat mintea pîn ce i-a venit ameeal. C s fie aa, c s
fie altfel... C-s nite slove tainice. Pîn ce iac îi vine o suflare de

la Duhul sfînt i a îneles. Atunci m-am dumirit i eu i-am spus :

«Aa trebuie s fie, altfel nu-i !» P.S., adic pentru coal. S tii

c are nepotu-meu ncaz cu coala ! Aa este ori nu-i aa ?

— Aa este, s-a veselit tata cu voie bun ; dar ncazurile copii-

lor trec.

— Vreau s tiu i eu, cumnate Manole, ce este. Cci fiindu-i

unche, cat s am priveghere asupra lui i s ajut i eu dup puterile

mele. Iaca, cuscra Anghelina se duce la ale sale i noi ne-om aeza

la masa de subt ulm, unde erai dumneavoastr cu învtura. Nu
cumva rmîne bietul repetent, cum îi ddea prerea printele

Atanasie ?
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— Da de unde, cumnate. Haralambie ? Bietul nostru e printre

cei dinti.

— Asta-i spuneam i eu popii, c una ca asta nu se poate. Iliu

a fost premiant în toate clasele.
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— Deci, a urmat tata, dinspre partea asta sa n-ai nici o grij,

cumnate Haralambie. A fost numai o leac de suprare cu un pro-

fesor pe care îl cheam Ciolac.

— Aha ! Aha ! a îndemnat moul meu Haralambie, ca i cum
ar fi dat pinteni ; ce fel de suprare ?

— N-a putea spune cu de-amnuntul, cumnate Haralambie, dar

s-a iscat între biet i profesor o leac de har.
— Asta nu se cuvine, a cltinat din cap cpitenia seminiei

noastre ; bietul e un pui, i acela-i om în toat firea, ca profesor

ce se afl, altfel nu poate fi. Cum aa s se trag în degete un uce-

nic cu profesorul su ?

— Cum i-a putea spune eu mai bine, cumnate Haralambie ? a

zîmbit tata. Ilie a umblat cîteva zile în petrecere la nite ostroave

de pe balta din arna Mare. Acolo a i cunoscut pe acel om pe care

i 1-a trimes, i a stat cu el de vorb. i vzînd c acel om e hituit

de stpînire i nu poate intra în tîrg 1-a îndrumat el cum s-a priceput

i i 1-a trimes dumnitale. Lipsind de la coal, i nedîndu-i bine

probele cînd s-a înfiat, profesorul de care-i spun s-a suprat i 1-a

inut de ru.
— Dar profesorul iscodit-a i aflat-a ceva ce anume a svîrit

copilul ?

— Cum s-ar putea una ca asta ? Bietul s-a inut tare i n-a su-

flat nici un cuvînt despre acel prietin al lui fugar.

— Ei, atuncea-i bine i de asta m bucur mai mult decît de orice.

Fiind rzmeri în ar, vieile unora se afl în primejdie, dup cum

s-a vzut din cele întîmplate a cror vestire a ajuns i pîn la noi.

Dup lege, e oprit sub pedeaps ca s omori ; dar cînd ies generalii

cu oteni, cu trîmbii i puti, i omoar omenire, atuncea pentru

dumnealor nu-i pedeaps, ci laud. Dar plugarii s-au sculat nu din

bine, ci din focul suferinii, iar stpînirea vrea s potoleasc focul

cu sabia. în vremuri de tulburri cum au fost acestea, bine-ai fcut,

Iliu, s-1 trimei pe acel prietin al tu într-un loc unde, cînd strigi,

rspunde numai pdurea. Nici poliai, nici oteni. Aa c pe prietinul

nostru Alecu l-am hrnit cu ca i cu miel fript i l-am cinstit cu
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rachiu de afine. Iar acuma vi l-am adus. Vâd c nepotu-meu, de cînd

am desclecat, numai asta vrea s m întrebe, ca s i se liniteasc

inima. i asta îmi place la el i m bucur, chiar dac n-ar fi pre-

miant în coal. Fiind acel Alecu brbat cuminte, a socotit c nu-i

bine s vie de-a dreptul aici la inginer, cu care are o socoteala. Aa
c ne-am îneles s-1 duc mai înti la maic-sa vduv, în ulia Pî-

rului Buciumenilor. Precum am i fcut. Am gsit acolo cunoscui

ai si, care-i aduseser la maic-sa straiele ce lepdase la Tudose

Oanea. Scutur de pe el ciobnia i se face iar tîrgov. i-apoi

dup asta vine aici fr grij ; nu s-or mai holba unii i alii la dînsul,

cum se holbeaz la mine. Eu tiu ce s le spun i unde s-i trimet ; le

pot arta drumul i cu coada baltagului, dar acel Alecu e mai sfios.

Orice om în breasla lui are mai mult îndrzneal.

Cît am poposit acolo, am stat de vorb cu maic-sa. îneleapt

btrîn ! N-a strigat, n-a lcrmat. «Destul strig i lcrmez, zice,

c-s beteag de picioare i nu ies din cas. M veselesc c a venit

primvara mea la mine.» Alecu i-a srutat mina i s-a aezat ling

dînsa, cu mare înflorire a inimii. Tcea i-i plcea s-o asculte.

— Btrîne, btrîne... se tînguia rîzînd acea mam ; lucrtorii

de la moar puini i lenei, privighetorii printre zbrele au ostenit,

au înflorit ghioceii toamna tîrziu...

Acel prietin Alecu vine numaidecît astzi la un ceas dup-amiaz,
a isprvit uncheul meu Haralambie, punîndu-i mîna grea pe um-
rul meu drept. M-am înfiorat de mulmire.

Uncheul meu s-a rsucit atent spre poart :

— Mi se pare mie, cumnate, c vin la dumneata musafiri, tocmai

cînd s ne începem sfatul nostru P.S.

Tata i-a pus mîna streain la ochi.

— E profesorul Neculai Rainu, prietin cu noi, a zis el. Acuma-i

însurat i-i scoate nevasta în plimbare, ca s vad trandafirii notri.

S tii c Rainu vine tocmai în chestia pentru care voiai s ii cu

noi sfat, cumnate Haralambie.

— Aa ? Atunci e bine. Putem sta cu dumnealui ceva-cumva

de vorb ?
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— Cumnate Haralambic, Rainu a rmas om care nu cunoate

rutile.
— De mirare lucru între oamenii stpînirii. Ehei, cîte vmi pl-

tete Haralambie la orice pas ! în lumea asta de la tîrg, merge cu

tocmeala, nu cu dreptatea.

Am ieit tustrei întru întîmpinarea profesorului. Ochii domnului

Rainu s-au bucurat ca de-o frumuse, vâzînd pe uncheul meu.

I-a strîns mîna, a început s-1 întrebe felurite lucruri despre puni
i turme, pe cînd doamna Rainu, plinu, rumen i însorit, atepta

puintel ruinat, în umbra teilor, pîn ce uncheul meu, mai atent

decît profesorul la cele ce se întîmpl, s-a întors înspre dumneaei,

s-a închinat i a pit ca s-i srute mînua, c-o delicate surprin-

ztoare la un cioban din pustie. i cînd acel cioban i-a ascuit asu-

pra dumneaei ochii ca leuteanul cu sclipiri de oel, doamna Rainu

i-a zîmbit cu sfial, întocmai ca o codan de la Pstrveni. Totui

adia dinspre uncheul meu un iz de urd i de brbat sntos, pe

care eu îl apreciam ; îns nu îndrzneam s atribui un gust ase-

mntor i unei cuconie tinere i elegante.

— A ! Madam Ropcea ! a strigat deodat c-o bucurie nefireasc

tînra soie a profesorului i s-a rupt oarecum dintre noi, grbind

spre cerdacul unde îi atepta musafirii, cu un surîs încremeni»",

îaca Leona.

Dup ce îmbria pe doamna Rainu, mtua mea îi întoarse

privirile ctr unche ca înspre cel mai înalt din adunarea noastr

i propuse c-un gest de mare bunvoin s venim în apropierea

dumnisale, la masa din cerdac.

Ceti i flori.

— Poftii la cafea, a îndemnat îaca Leona. Ai nimerit tocmai

la ceasul potrivit. Cumnate Haralambie, a adaos ea subire, îi cu-

nosc gusturile dumnitale de diminea ; îi aduce îndat ddaca i

dumnitale cele de cuviin.

— Apoi eu, a rspuns ciobanul, cu toat ruinea mrturisesc

c noi, la prînzior, tocmai în acest ceas, dac se întîmpl sa avem
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o halc de carne pe crbuni, foarte ne bucurm i ne lum de-o grij

pîn la amiaz.

S-a fcut haz de vorba uncheului meu Haralambie.

Dup ce s-a isprvit tot ritualul cafelei i ddaca Anghelina a

crat pe furi în ascunztoarea ei tacîmurile i a curit frmturile

de pe faa de mas, îaca Leona a îndemnat pe profesor :

— Mi se pare, musiu Rainu, ca ne aduci veti ; de aceea ai bine-

voit a te osteni pîn la noi.

— M-am grbit, nu m-am ostenit, scump doamn, a rspuns

profesorul de francez. Socot ca poate asculta toat lumea, nu-i aa ?

— Mai ales eu vreau s aflu ce i cum, a grit ciobanul cu vocea

lui cea mai grav, ceea ce însemna atenie i seriozitate. Mi se pare

mie, domnule profesor, c cumnatu-meu Manole nu mi-a spus chiar

tot ca s nu m supere. Aflai domniile voastre c eu îs tare de

înger i nu m înfricoez de nimic.

M simeam tot mai stînjenit i mai ruinat. Am vrut s plec.

Profesorul a ridicat palma-i cu degete lungi în faa ochilor :

— Dumitra Ilie e destul de mare i de serios ca s vorbesc fa
de el. în fond, a urmat el întorcîndu-se ctr cioban, nu trebuie s
se alarmeze nimeni, nu-i nici un pericol pentru biet. Toi ceilali

profesori am socotit c se poate acorda unui elev eminent alt termen

pentru teza de mai. Drept vorbind, lucrarea prim n-a fost o tez.

Grigore Scorpan, profesorul de desen, prevede lui Dumitra Ilie un

viitor sigur în artele plastice. Ciolac îns se consider ofensat perso-

nal i se încpîneaz. Dumnealui a înaintat, precum, se tie, un me-

moriu la autoritatea colar cerînd anchet urgent. Astzi cazul e în

cercetare ; cel care ancheteaz nu face parte din corpul didactic, e un

inspector special, în persoana unui domn colonel pensionar. Am avut

onoarea s-1 gzduiesc chiar la mine acas. Domnul colonel Carai-

man a vzut pe Ciolac, a ascultat toate cîte i-a referit i a fost întru-

cîtva de acord cu profesorul c disciplina a suferit i c nu se poate

face nimic bun în ara asta din pricina lipsei de disciplin. I-am opus

atunci argumentele mele i ale inginerului, dup care domnul colonei

se arat a fi în dubiu.
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Ce facem cu disciplina ? zice. C s se mai gîndeasc i va aviza,

a sfîrit profesorul Rainu.

Uncheul meu Haralambie asculta cu fruntea încreit, silindu-se

din toate puterile minii lui s rzbeasc în totul, fr cea mai mic
scdere, vorbirea orneasc a profesorului. Cînd a priceput dum-

nealui toate cîte trebuia s priceap, a deertat paharul de vin i 1-a

scuturat ca s nu mai rmîie în el nici o pictur, grind astfel :

— Domnule profesor i duduc, eu tare m-a ruga s-mi în-

gduii a veni la domniile voastre numai o îr ca s stau de vorb
cu acel domn colonel inspector, s aud eu cu urechile mele ce

zice dumnealui.

Frumoasa duduc a lui domnu profesor s-a grbit s dea rspuns

înaintea soului su :

— Cum nu ? Poftete dumneata... d-mi voie s-i spun «bdia
Haralambie»... Eu socot c-ai s-1 îndupleci pe domnul colonel...

Soia profesorului meu de francez era admiraia mea de junie

i primul meu amor secret, cu totul nevinovat. îmi plcea s m uit

la dumneaei cum rîde cu sfial prefcut, schimbînd într-una direc-

ia privirii. Cu toate c se aflau la doi poli opui ai vieii sociale i
ai înfirii fizice, uncheul meu Haralambie i acea femeie tînr
mi se prea c au multe asemnri.

— Atuncea noi ne ducem, a hotrît duduca ; iar dumneata, bdi
Haralambie, vii la noi ca din întîmplare, ca un prietin al nostru.

Era vdit c uncheului meu îi plcea nu numai melodia glasului

doamnei Rainu, ci i alctuirea vorbelor, care erau drept de moldo-

vanc, întocmai ca la noi la Pstrveni.

Dup ce uncheul meu s-a încredinat din nou pe ce uli are a

clri i a coti ca s ajung unde se cuvine, profesorul i soia sa au

plecat. Cum au fost o clip singuri alturi, mi s-a prut c soul

îi mustr blînd soia. îns poate a fost numai o prere a mea.

— Tata i-a luat plria dumnisale celebr de pîsl i i-a ajuns

din urm, dup ce ne-a vestit c are de isclit coresponden la

cancelarie. i dup aceea numaidecît se întoarce ca s atepte pe

Alecu tinichigiul. Domnu inginer a nostru nu mi se prea încîntat
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de hotrîrea uncheului meu ciobanul, dar nu i se putea pune îm-

potriv. îaca Leona, îns, aproba vdit întîlnirea, i, dup cît îi

bnuiam gîndul, «tocmeala» între cioban i colonel.

— Cumnate Haralambie, i-a uguit dumneaei glasul dup ple-

carea musafirilor i a tatei, nu te grbi i mai stai ; vreau s-i spun

dou vorbe i s-i fac o rugminte.

Eu m-am retras discret, ca un tînr bine crescut, foarte mirat

de capitularea total a mtuii mele, i am avut grij s intru în

camera tatei i s m aez cu o carte lîng fereastra deschis, aa ca

s nu pierd nimic din sfatul zgripsorului cu omul de la munte.

— tii ce te-a ruga eu, cumnate Haralambie ? i-a deschis su-

fletul îaca Leona, lsîndu-se c-un fel de disperare la discreia du-
manului su.
— Oi ti dac mi-i spune, cumnat Leun.
— Uite ce e, cumnate drag. Dac te duci la acel colonel i-1 poi

îndupleca pentru biet, te implor s pui o struin pentru linitea

mea i pentru interesul casei fratelui meu. Se afl aicea în tîrg, cum-

nate Haralambie, o profesoar, tare bun, îns viclean, care mi-ar

plcea mie s fie mutat într-un loc mai bun i într-un tîrg mai mare

decît acest pctos Folticeni, dup meritele sale.

Uncheul meu a dat rspuns numai dou silabe :

— A-ha !

— Aa c te-a ruga, cumnate Haralambie, s-mi înelegi ncazul.

Uncheul meu s-a gîndit o vreme i a tuit sonor. Semn de oa-

recare îndoial.

— Nu tiu cum a face, cumnat Leun.
— Vei vedea dumneata, cumnate. Este cheie de intrare la bun-

voina oamenilor din ziua de astzi.

— Crezi dumneata ?

— Ai s vezi, cumnate. Cu lacrimi te rog. Pe acea profesoar o

chiam Artemiza erbnescu.

— Scrie, cumnat Leun pe un petec de hîrtie, c eu n-oi putea

ine minte aa nume de botez. -apoi cunoscînd marfa, oi lua aminte.
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Ridicîndu-se din scaun, uncheul meu a alungat o viespe care-1

bîzîia i a coborît grbind din cerdac.

întîlnirea cu colonelul a avut loc nu mult în urma acestui sfat

ciudat.

Cînd uncheul meu Haralambie a intrat clare în ograda casei

profesorului, se aflau în balconul deschis spre grdin numai stpîna

casei i musafirul. Domnul Rainu se repezise pîn la gimnaziu, la

rugmintea tatei, ca s încerce a relua tratativele cu domnul Ciolac.

— M închin cu sntate ca la o lunc verde, a cuvîntat omul

de la munte, apoi a desclecat cu mreie.
— Bine ai venit la noi, i-a rspuns de la marginea parmaclîcului

duduca.M bucur c nu ne uii, bdi Haralambie.

Pe cînd ciobanul îi rînduia la loc potrivit calul, tînra soie a

profesorului ddea cîteva lmuriri grbite domnului colonel. Inspec-

torul special era un om scurt i gros, cu ochii lcrmoi bulbucai

pe obrazul rotund i cu prul sur tuns ca o perie deasupra frunii,

îi isprvea phrelul de viinat i se uita ca prin abur la lumea

asta tînr, aurit de primvar.

Uncheul Haralambie a suit domol cinci trepte ale balconului,

cu capul gol, mîngîindu-i pletele în care scînteia argint nou. S-a

închinat ctr doamn, apoi ctr domnul colonel Caraiman, ob-

servîndu-1 cu luare-aminte. Starea de euforie a musafirului, cioba-

nul o cîntri cu chibzuin ; obrazul rzluit proaspt cu hîrb de

coas i s-a înseninat. Btrînelul acela i se prea blînd i cumse-

cade brbat.

Ridicînd fruntea la înlimea-i mic, inspectorul special a în-

trebat brusc, îns cu voie bun :

— Ce vînt te-aduce la tîrg, ciobane ?

— Apoi am venit cu treburi, domnule colonel, i am socotit c nu

se cuvine s-mi uit prietinii.

— Bine ai fcut, a încuviinat inspectorul. Adus-ai marf ?

— Adus.

— Brînz de burduf ? Cu ce pre ? A fi cumprat i eu.
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Uncheul Haralambie i-a ridicat privirile agere înti spre du-

duc, apoi spre inspector.

— N-avem marf de vînzare, domnule colonel. Aceea o trimetem

negustorilor, dup contract. Am adus numai puine daruri rudelor

i prietinilor.

Inspectorul a tcut puintel contrariat i i-a privit phrelul gol.

Tînra doamn a dat o lmurire :

— Bdia Haralambie e cumnat cu inginerul Dumitra.

— Tatl biatului ? a mormit întrebtor colonelul.

— Da.

— A ! Asta e ? s-a dumirit inspectorul, strecurînd o privire cu

îneles doamnei de gazd. Apoi a rîs : Nu cumva m caui pe mine ?

Ai venit cumva c-o rugminte pentru nepot ?

— S m iertai, a rspuns uncheul, n-am venit cu nici o rug-

minte. Treaba asta cu nepotul, fecioraul surorei mele Polixenia,

s-a face dup dreptate i dup lege. Stpînirea va hotrî cum va

binevoi ; eu nu m amestec.

— Interesant... s-a desumflat inspectorul, privind iar ctr gazd.

Atuncea, a reluat el întorcîndu-se la cioban, cum a face ca s do-

bîndesc i eu ceva din marfa dumnitale ?

— tiu eu, domnule colonel. Cum v-am spus, eu n-am marfa

de vînzare. Iar cu chestia cealalt, dac legea hotrte s fie iz-

gonit din coal nepotu-meu...

— Nu poate fi vorba de asta...

— Dac stpînirea hotrte s fie izgonit din coal nepo-

tu-meu, a urmat neînduplecat omul de la munte, apoi om ti no:

ce s facem cu el. L-om face pstor cum au fost i uncheii lui din

veac. Acolo la munte, noi nu cunoatem stpîn, nici nu obijduim pe

semenii notri. Trim în frie, dup datin i dreptate. Am avea o

alt cerere, pentru o profesoar, ca s fie mutat în alt tîrg, dar

nici pentru aceea nu ne punem.

— Ce profesoar ? Cum îi zice ? S vedem.

Uncheul s-a scobit în chimir i a scos la lumin o hîrtiu p-
turit în opt.
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— Artemiza erbanescu ? a întrebat colonelul desfcînd hîrtia.

A înaintat cerere ?

Doamna Rainu a rîs :

— Cere mutarea erbneasci o alt femeie...

A rîs i uncheul Haralambie.

— între femei nu m-amestec ; da socot c ar fi o facere de bine

pentru amîndou i v-a fi i eu mulmitor ca unui prietin.

S-a veselit în sfîrit i colonelul, uitîndu-se cu plcere la acel

muntean din slbtcie.

— V poftesc, a îndemnat cu hrnicie duduca de gazd, s
gustai cîte o viinat.

Doamna Rainu a turnat licoarea purpurie în phrele. Musafirul

s-a închinat galant i bine dispus, primindu-i partea. înainte de-a

întinde ciobanului butura, duduca de gazd a luat credina, în-

tocmai ca nevestele noastre de la ar, sorbind o pictur. Mo Ha-

ralambie a zîmbit i a dat imediat de duc phrelul. Acel zîmbet

gazda îl cetea. Cci mo Haralambie îi judeca gestul ca izvorît

dintr-o alintare a tinereii ei, totui îi plcea cum i-ar fi plcut o

mioar, ori un mînz, ori o creang fraged înflorit în primvar.

— Domnule colonel, a cuvîntat el, eu m-oi duce, cu toate c
îmi place aicea ; dar m grbesc. Las prietinilor mei ploconul i-i

poftesc s-1 ospteze sntoi, neuitînd pe acel care-1 închin. Cu

profesorul cel cu socotelile, vei face dup dreptate. Se pricepe

dumnealui la ale sale, m pricep i eu la ale mele : în mîna celor

mari e puterea, deocamdat. Mîni nu se tie ce va fi.

— Cum nu se tie ? s-a trezit colonelul contrariat.

— Apoi iaca, nu se tie.

— Dou i cu dou nu fac patru ?

— Ce s spun, domnule colonel ? Eu, care nu-s profesor de so-

coteli, v-a putea arta c uneori dou i cu dou fac trei.

— A vrea s vd i eu asta, s-a veselit oaspetele, turnîndu-i el

singur înc un phrel de viinat.
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— Apoi chiar alaltieri, domnule colonel, s-au înfiat la noi

la stîn dou mame i dou fete
;
i aveam în comarnic numai trei

cai ; i-am neguat, i-am dat, i le-a ajuns la fiecare cîte unul.

— M rog dumnitale, bade Haralambie, s-a întors scandalizat

colonelul, cui debitezi dumneata asemenea baliverne ? Cu neputin.
— Ba-i cu putin, domnule colonel, cci acele dou mame i

dou fete erau trei ; mama, fata i nepoata.

— Bat-te norocul s te bat, amicul meu, a hohotit inspectorul

i a ridicat palma ca s-1 bat prietinete peste umr pe omul de la

munte.

Uncheul meu Haralambie s-a ferit cuviincios, strecurînd o pri-

vire spre stpîna casei.

— Bat-te s te bat... a mormit, ajuns de ameeal, domnul

inspector apucînd i scuturînd cu entuziasm mîna ciobanului. Eti

bun avocat ; ai cîtigat procesul. Scriu eu în condica de inspecie

cum s se procedeze. Am s-mi aduc aminte cu plcere c am stat

de vorb c-un muntean nostim.

La vremea mesei, uncheul a fost acas i îaca Leona atepta un

prilej de-o clip, ca s-i poat strecura întrebarea ce-o chinuia. Prea
c nu se afl pe lumea ei alt preocupare, i în rspunsul pe care

i-1 aducea acel delegat al su cumpneau viaa i moartea. îns
uncheul Haralambie avea i ale sale griji i, aezat într-un jil în

care nu se simea bine, cugeta adînc la toate cîte i se puneau în cale

l trebuia s le biruie ori s le ocoleasc.

— Se mînînc la dumneavoastr cam tîrzior, a zis el lui domnu
inginer a nostru.

— Te grbeti ? a întrebat cu interes tata, apoi îndat i dum-

nealui a intrat în ale sale, fr s mai atepte rspunsul ciobanului.

— M grbesc, a întrit uncheul Haralambie, cci am a în-

tîmpina desar nite vamei ai stpînirii ; dup care, mîni diminea,
am a m sftui cu tovarii pentru alte puni mai deprtate, cci

aicea se tot strîmteaz locurile i omenirea s-a înmulit peste sam.
Aa c mîne la amiaz intru în munte. Isprvindu-le aicea toate,

nu mai am de ce zbovi i cum voi astîmpra lupii, încalec.
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Domnu inginer a intrat o clip în camera sa. Atuncea s-a grbit

sâ-i puie întrebarea îaca Leona :

— Pe cît îneleg, le-ai isprvit toate cu bine, cumnate Hara-

lambie.

— Apoi altfel însamn c nu-s isprvite, duduc... i-a rspuns

surîzînd uncheul meu.

— A ieit bine atunci i chestia profesoarei ?

— Aa socot ; numai c nu-i pot inea minte numele de botez.

— O cheam Artemiza, cumnate.

— Din partea mea s fie sntoas
; poate s-o cheme oricum.

Ddaca mea Anghelina ne-a poftit la mas. Am intrat în su-

fragerie i ne-am aezat. în acel rstimp tata i-a adus aminte de

Alecu.

— Nu îneleg de ce întîrzie tinichigiul, s-a mirat domnia-sa.

Eu l-am apucat de bra :

— Drag domnule inginer, dac ar veni acuma, nu prea i-ar fi

îndemîn.
— -ac Leon, s-a veselit tata, s tii c fiul meu are dreptate,

— Se-nelege c are dreptate, s-a sumuat îaca Leona. A cu-

noscut ape i ostroave i poate primejdia morii ; asta cuminete i

îmbtrînete, Manole.

— Nu cumva, îaca Leon, am întrebat eu cu inima btînd,

împucarea ostroavelor se datorete domnului subcomisar Vac-
Mare ?

îaca Leona a scpat din mîn furculia i m-a privit cu spaim
ca pe un demon.

— Cum i-a venit în minte asta ? Ce au a face ostroavele cu

musiu Vacamar i mai ales cu ce-am spus eu ?

— Cci în primvara asta m-am cuminit i am îmbtrînit, î-

aca Leon.

— Asta s-o cread alii, s-a hlizit ^ dumneaei privindu-ma
amabil.

* A se hlizi — a rîde fr rost. (N.R.)
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Vîntoasa nelinitilor celor mai grele trecuse i toi ai mei se re-

gseau oarecum mai potolii, ca dup o trud.

în primvara mea îns nteau alte neliniti, cu alte sperane.

Tata m informase, în rstimpul lipsei uncheului c, indiferent de

soluionarea cazului meu, exilul la Iai era inevitabil pentru mine.

Tulburtoare veste, care-mi aducea în perspectiv agitaia socia-

list ce începuse acolo de apte-opt ani. Eram încredinat c viaa

mea va lua o întorstur nou în vechea cetate cultural a Moldovei.

Ridicînd privirile spre crarea dintre tei, am vzut pe acei care

fuseser pricina ciudatei mele aventuri la Nada Florilor. Intraser

în grdin Alecu tinichigiul i învtorul meu Culai.

Am vestit pe tata. Dumnealui s-a ridicat numaidecît i a trecut

în camera sa de lucru. Mi-a poruncit :

— Mi-1 aduci numai pe mesager.

Domnul inginer avea ochii fierbini i întunecoi ai clipelor sale

de micare sufleteasc.

Uncheul Haralambie a chibzuit în sine s nu se urneasc din

loc. Numai dup ce a btut palma cu tinichigiul i 1-a întrebat

rîzînd cum mai merg treburile în «ara dumneavoastr», s-a coborît

din cerdac i s-a dus s-i pregteasc plecarea. îaca Leona n-a

catadixit s rspund la salutul noilor venii ; lumea îi devenise iar

nesuferit i o privea c-un zîmbet strîmbat într-o parte.

Am dat drumul prietinului meu Alecu, în camera tatei. Pe Culai

l-am oprit cu mine i l-am poftit s se aeze pe un scaun. în acea

clip îaca Leona s-a sculat de la mas privindu-1 din cap la picioare

fr a recunoate ghetele inginerului, i ne-a prsit.

L-am întrebat pe tovarul meu :

— Te duci cu Alecu Dumitriu ?

— M duc, s-mi fac i eu un loc în lumea asta. M îndeamn

i mama. Dup ce-oi înva carte, îi scriu. Alecu m sftuiete

s intru ucenic lctu. Eu doresc s m fac ucenic de locomotiv.

Om vedea.
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S-a auzit calul huan ^ al uncheului nechezînd.

— Hai i noi, s mai stm de vorb cu uncheul, am îndemnat

eu pe Culai.

în vremea asta tatl meu primea amical pe tinichigiul de la

Pacani, îl poftea sa stea pe scaun i atepta c-o gravitate mîhnit

scrisoarea ce-i fusese anunat.
— Domnule inginer, a zis Alecu, ridicînd fruntea-i luminat de

soarele piezi, în sfîrit am ajuns la destinaie. Am primit misiunea,

de la un tovar care nu mai este, s predau acest pachet. Poftim !

Alecu Dumitriu a tras din buzunarul dinluntru de la piept un

plic care nu mai era în starea dinti. îl pturi cu grij
;
peceile nu-i

erau rupte. L-a prezentat tatei.

— Pentru asta, tinere, ai rtcit la balt i la munte ? l-a între-

bat domnul inginer zîmbindu-i cu bunvoin.
Tinichigiul l-a privit drept :

— Socot c domnul inginer nu-i închipuie c-am fugit de la Pa-
cani numai ca s-mi apr viaa.

Tata a tcut, cu acelai zîmbet binevoitor pe faa.

— Aveam asupra mea un depozit, a urmat lucrtorul ; trebuia

s-i apr ca s nu cad în labele agenilor. Nu puteam nici s-i în-

grop, nici s-1 trec altcuiva. De aceea nu l-am dat fiului dumnea-

voastr. Eram dator s-1 depun cu mîna mea în mîni proprii.

— S-a fcut ! a rspuns tata strîngîndu-i mîna.

— Atunci m pot retrage ?

— înc nu, a zis tata, punîndu-i cealalt mîn pe umr i ae-

zîndu-1 la loc în scaun ; sper c nu te-ai suprat pentru între-

barea mea.

— Nu m-am suprat, domnule inginer.

— Ca s-mi dovedeti asta, a urmat domnu inginer cu faa mal

luminat, te rog s iei o dulcea i s bei cu mine cafeaua pe care,

iat, ne-o aduce mama Anghelina. tii cine e mama Anghelina.

Lucrtorul a fcut semn cu ochii c tie i a zîmbit ctr btrîn.

Cal huan — cal de la muntenii huani sau huuli. (N.R,)
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— Vreau s v fiu plcut i m socotesc onorat, a rspuns el

domnului inginer.

— îi mulmesc, a rspuns tata.

în rstimpul ritualului dulceei de trandafiri pe care Alecu 1-a

îndeplinit atent i fr nici o stîngcie, domnu inginer a rupt peceile

i a scos din plic foaia unui palt pe care se aflau imprimate ase

strofe ale unui poem. Sus în stînga, piezi, interdicia de a se tipri

a procurorului. O dat cu poemul ieise la lumin i un bilet, mesa-

giul poetului mort, cu urmtorul cuprins :

Dragul meu amic.

In curînd trec dincolo cu barca i nu ne vom mai vedea.

Ultima mea poezie o gseti alturi ; ai grij s-mi supravie-

uiasc pentru timpurile ce au s vie.

Al dumnitale care a fost, i care a crezut în revoluia

social,

Solomon Carnea.

Tata a strbtut grabnic cuprinsul poemului, apoi a suspinat, în-

torcîndu-se la cele de fa.
— Mi-a plcut la dumneata, a zis el lui Alecu, sentimentul

onoarei i al demnitii. Te rog s-mi spui dac prietinul meu So-

lomon Cornea i-a fost profesor.

— Mi-a fost, domnule inginer, în înelesul c l-am vzut ades.

Ne-a inut multe prelegeri în clubul nostru de la Pacani. E intere-

sant poate s cunoatei c atelierul cilor ferate de acolo e un fel

de turn al Babilonului în mic, unde s-au adunat pribegi din Europa

central i chiar din cea rsritean, atunci cînd o companie de fi-

nanciari internaionali a luat pe sama ei construirea liniei Suceava

—

Iai. Atuncea, pentru podul peste iret, au venit muli italieni, iar în

atelierele de la gara Pacani s-au adunat felurite neamuri din Austria.

i-au gsit acolo refugiul i revoluionarii din Rusia. Eu am apucat

pe doi dintre acetia. Unul a murit ; cellalt a disprut ; dup aceea

s-a zvonit c ar fi profesor de limb latin undeva la un liceu, i-a
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schimbat numele, triete retras. Toi aceti pribegi ne-au fost înv-
tori, cci sînt pregtii, vin dinn industrializate. Dup pilda lor,

i noi, cei mai tineri de aici din ar, am întemeiat bibliotec i club.

inem legtur cu intelectualii ieeni. Ai fost i dumneavoastr,

domnule inginer, în legtur cu micarea.

— Da-da, a îngînat tata, deschizînd pagina cenzurat i aple-

cîndu-i asupra ei ochii. Acum m simt obosit.

— Dai-ni-1 pe fiul dumneavoastr, a îndrznit, aproape în

oapt, Alecu.

— Nu e nevoie s vi-1 dau ; merge el singur. Sper c floarea lui

va da rod.

Tata a ridicat ochii, satisfcut de ultimele sale cuvinte.

— E vremea s m duc, a struit Alecu Dumitriu.

— Te întorci la Pacani ?

— Desigur ; iau cu mine i pe un necjit de aicea.

— Crezi c n-o s ai acolo neplceri ? îi pot veni în ajutor

cu ceva ?

— N-am nevoie de nimic i nu m tem de nici o neplcere. Daca

sînt înc urmrit, apoi acum, dup ce mi-am îndeplinit misiunea, m
prezint eu singur judectorului de instrucie.

Au stat un timp privindu-se ; tata 1-a cuprins deodat pe lucrtor

de dup umr, scuturîndu-i mîna cu energie. Apoi, dup ce Alecu

Dumitriu a ieit, dumnealui a czut la locul su, desfcînd înc o

dat foaia cenzurat, pe care abia acum o putea ceti cu limpezime.

Tinichigiul m-a cutat. Ne-am îmbriat i ne-am fcut leg-

minte tari, pe care uncheul meu Haralambie le asculta atent.

Cînd eu i uncheul, dup plecarea prietinilor mei, ne-am întors

la cerdac, tata ne-a venit întru întîmpinare.

— Cumnate Manole, a grit uncheul, de-acu dusu-m-am i eu.

M întorc în bur i negur, cum spune cîntecul din btrîni.

— îmi pare ru c ne lai, i-a zîmbit domnu inginer, dar n-am

ce face ; dumnitale nu m pot pune niciodat împotriv.

Omul de la munte a intrat în odi ca s-i ia rmas bun de la

îaca Leona i de la ddac, apoi, cînd s-a întors, i-am simit asupra
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mea mina vînjoas i pieptarul, i acestei rînduieli a fost silit s se

supuie i tata.

Am rmas cu domnu inginer a nostru în cerdac. Ieise i ddaca
Anghelina în cornul casei, cu braele încruciate sub sîni.

Uncheul Haralambie s-a înclrat i a ieit cu tot tarhatul su
pe poart, apucînd drumul spre dreapta.

— Uncheul tu, îmi explic tata, apuc drumul pe la Horbaza,

pe deasupra Rdenilor, ca s scurteze. Dup ce ajunge sus, coboar

spre Baia la apa Moldovei, pe lîng Movila lui Rzvan, Trece prin

locuri istorice i romantice, care pentru dînsul nu sînt decît o cak

oarecare, spre oi. în dreapta dealului Horbaza, deasupra satului R-
deni, se afl un pisc : Cetuia. Acolo am gsit eu, sâpînd într-o

var, urme de aezri din preistorie ale unor pmînteni care au trit

aicea cu zece ori dousprezece mii de ani înaintea noastr... Stîni'e

uncheului tu sînt mai aproape de aezrile preistorice decît de noi.

Iar ceilali doi prietini ai ti se duc spre timpuri nou...

Am stat alturi în cerdac lung vreme, contemplînd deprtrile

ctr pîcla violet a munilor, pîn ce uncheul meu Haralambie a

aprut micorat de deprtare, pe coasta Horbazei. Se ducea repejor în

buiestrul cluului ; n-aveam s-1 mai vd ; era un personagiu eroic

ce se îndrepta spre amurgul su inexorabil.
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Capitolul XVII

O dat cu aceste «Amintiri», între hîrtiile rmase de la vechiul

tovar lupttor, inginerul Ilie Dumitra, au fost gsite i urmtoa-

rele trei documente : poezia lui Solomon Cornea, o scrisoare de de-

mult de la tatl su i celebra tez.

în anu-o mie-opt sute-optzeci-i-opt.

Au stat pustii cîmpiile în soare

i ciocîrlia n-a cîntat pe-ogoare,

Iar grîul nou s-a scuturat necopt.

Cci a purces un vînt amar ce plînge

Al robilor alean neistovit
;

Viaa li-i povar de granit

i pînea veche are iz de sînge.

Stihia urii înlînd porunc,

I-a npustit ca-n vifor spre stpîni ;

Se-nal foc i fum i-n negre mîni

S-agit crud uneltele de munc.

Vin clraii ! Goarna sun cîntec.

Urlînd, dau iure i împung cu lancea.

Au spart pe Paraschiva lui Ivancea,

De i-a ieit copilul viu din pîntec.

Pe palizi mori femei bocind îi poart,

Cci dorobanii-au tras în fraii lor ;

Astfel pieri mulime de popor

i holda a pierit pe cîmpuri moart.
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Dar brazda urii va da alte grîne,

i ziua izbvirilor luci-va,

Cînd ftul crunt al bietei Paraschiva

Va birui-n rzboiul pentru pîne.
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